Samhällsförändring och social hållbarhet 180 hp & Sociologi 61-90

KANDIDATUPPSATS

”Föräldrastöd för missbrukande föräldrar”

En kvalitativ undersökning av föräldrastödjande
insatser inom missbruks- och beroendevården i
Hallands län

Fatima Vilic och Gitte Palo

Sociologi 15 hp

Halmstad 2017-06-29

Abstrakt
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur verksamheter inom missbruks- och beroendevården i Hallands län arbetar med föräldrar som har missbruksproblematik samt hur de
föräldrastödjande insatserna påverkar familjesituationen. För att nå parternas upplevelser och
erfarenheter genomförs åtta semistrukturerade djupintervjuer med en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt. De teorier och begrepp som används i studien är Max Webers byråkrati, Ole
Petter Askheim och Bengt Starrins empowerment, Erving Goffmans dramaturgiska teori samt
Thomas Scheff skam, stolthet och sociala band. Studiens resultat visar att verksamheter arbetar
med föräldrar med missbruksproblematik på olika vis, och att det inte finns några tydliga strukturer och riktlinjer mellan kommunerna i hur arbetet med föräldrastödjande insatser ska utföras.
Det framkom även att majoriteten av föräldrarna inte har erhållit eller fått tillgång till utlovade
föräldrastödjande insatser och de föräldrastödjande insatserna har påverkat familjesituationen
på olika vis.
Nyckelord: Missbrukande föräldrar, föräldrastöd, relationer och livsvillkor.

Abstract
The purpose of this study is to create understanding for how organizations in the Swedish
county of Halland works with parents with addiction problems and how the parental support
efforts affect the family situation. The method we use to reach both parties' experiences is eight
semi-structured in-depth interviews, and the theories and concepts used in the interpretation of
the material are Max Weber's bureaucracy theory, Ole Petter Askheim’s and Bengt Starrin’s
theory of Empowerment, Erving Goffman's study on role-taking and Thomas Scheff's concepts
of shame, guilt and social bond. The results show that organisations have different guidelines
and structures of parental support work. A majority of the clients interviewed have not received
parental support, but the study also show that the relationship between the support worker and
client has a significant role in the support and treatment process and that the parental support
efforts have affected the family situation in different ways.
Keywords: parents with addiction, parental support, relationships, living conditions

Förord
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de informanter som tagit sig tid att träffa oss och
dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter, trots att vi ställde ingående frågor som ibland
var av känslig karaktär.
Vi vill även tacka Åsa Claesson på avdelningen på regional samverkan vård och socialtjänst
Region Halland. Vi vill också tacka vår handledare Cristopher Kindblad som varit till stor hjälp
med givande råd och tips för denna studie och för hans outtömliga tålamod med våra enorma
textmassor. Slutligen vill vi självklart tacka våra familjer för den hänsyn och det stöd ni bidragit
med under arbetets gång.
Gitte Palo och Fatima Vilic
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1.Inledning
I Sverige lever cirka 60 000 barn med föräldrar som har missbruksproblematik, vilket kan skapa
konsekvenser för dem i deras livssituation på såväl kort som lång sikt.1 För att minska risker
och skador så finns det behov av stödjande insatser för barnen, deras föräldrar och andra anhöriga. Genom att införa barnperspektivet i alla led av föräldrarnas behandling kan föräldrarnas
möjligheter att avlasta barnen från betungande ansvar öka och samtidigt uppmärksamma varje
familjemedlems behov av stöd samt hitta nya sätt att återskapa relationerna till varandra.2 Region Halland inledde 2009 ett samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) för att
utveckla missbruksvården i Hallands län i enlighet med projektet kunskap till praktik vilket
skall leda till ett förändrat arbete inom missbruk och beroendevården. Införandet av den evidensbaserade praktiken inom socialtjänsten avser att utveckla strukturer för att förbättra individers möjligheter genom att använda kunskap från såväl forskning, den enskilda individen och
från det praktiska arbetet med syfte att omsätta det till nytta för brukaren. Bland annat så innebär
det att utveckla föräldrastödjande insatser inom missbruks- och beroendevården som skall leda
till att förbättra barns livssituation.3
Inför denna studie var vi i dialog med ansvarig på avdelningen för regional samverkan vård och
socialtjänst Region Halland, och kom fram till att undersöka föräldrastöd för föräldrar med
missbruksproblematik i Hallands län. Vi fann intresse i detta område då missbruk och föräldraskap är viktigt att lyfta då det berör hela familjens livsvillkor . Livsvillkor omfattar de förutsätt-

ningar individen kan tillhandahålla i sin vardag, såsom arbete och bostad.4 För att familjens
förutsättningar i vardagen inte ska påverkas och ge konsekvenser är det av betydelse att föräldrar med missbruksproblematik erhåller stöd och insatser som Sveriges kommuner och landsting
erbjuder. Men att våga ta initiativet för att erhålla stöd och insatser kan däremot variera från
förälder till förälder och bero på olika faktorer, vilket denna studie delvis kommer att belysa.
Den sociologiska relevansen bygger på att undersöka hur interaktionen mellan handläggare och förälder
påverkar föräldrarnas möjligheter till delaktighet och inflytande över de stöd och insatser som erhålls.

Detta då interaktionen kan ha en påverkan på föräldrarnas motivation till att fullfölja de stöd
och insatser som erbjuds, resonemanget motiverar vi genom sociologen Marek Perlinskis avhandling som påvisar att det relationsskapande arbetet mellan handläggare och klient kan vara
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avgörande för att individen ska lyckas med förändringar av sin livssituation.5 För att skapa en
förståelse för hur den sociala interaktionen ser ut, är det av vikt att främst undersöka hur verksamheter arbetar med föräldrastödjande insatser. Genom att belysa såväl strukturer som föräldrars egna erfarenheter av föräldrastöd kan det skapas en förståelse för faktorer som är avgörande
för såväl verksamheter, föräldrar med missbruksproblematik och deras familj. För att ta del av
parternas upplevelser och erfarenheter har vi genomfört åtta semistrukturerade djupintervjuer
med tio informanter som fördelar sig på tjänstepersoner från fem verksamheter inom kommunernas socialtjänst och fyra föräldrar med missbruksproblematik som är eller har varit i kontakt
med socialtjänsten. Vi har valt en kvalitativ metod för att få en fördjupad förståelse för deras
erfarenheter genom deras utsagor.
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur verksamheter inom missbruks- och beroendevården arbetar med föräldrar med missbruksproblematik samt hur de föräldrastödjande insatserna påverkar familjesituationen. Studiens huvudfråga lyder:
-

Hur fungerar kommunernas föräldrastödjande insatser för föräldrar med missbruksproblematik?

För att besvara frågeställningen har studien två delfrågor:
-

Hur tar verksamheter inom missbruk- och beroendevården hänsyn till föräldraskapet
för föräldrar med missbruksproblematik?

-

Upplever föräldrar med missbruksproblematik att de haft möjlighet till delaktighet och
inflytande vid föräldrastödjande insatser?

1.2 Begreppsdefinitioner
Barn: Med barn avses i denna studie individer som inte fyllt arton år i enlighet med Barnkonventionen.6
Missbruk: I denna studie avser vi regelbunden användande av berusande- och beroendekallande substanser såsom narkotika och alkohol i sådan grad att det används tvångs- eller vanemässigt och ger konsekvenser för relationer och övrig social tillvaro.7
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Föräldrastöd: Föräldrastöd är ett vidare begrepp men i denna studie omfattar begreppet föräldrastöd riktade principer, hänsyn och insatser till familjer där missbruk förekommer hos de
vuxna. “Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa,
emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.”8
Tjänsteperson är en person, som har en anställning i offentlig verksamhet. I denna studie avser
vi personer som arbetar med personer som har missbruksproblematik på olika nivåer, såsom
myndighetsutövare eller utförare av insatser. Vi använder det könsneutrala begreppet tjänsteperson som ersätter tjänsteman i denna studie.9
Anhörig: Med anhöriga avses i denna studie personer som lever tillsammans med en person
som har en missbruksproblematik.10
HVB - Hem för vård eller boende, är verksamheter som utför behandling och stödinsatser för
fostran eller omvårdnad. De riktar sig till barn, vuxna eller familjer med stödbehov inom områden som faller under socialtjänstens ansvar, exempelvis vid missbruks- eller beroendeproblematik.
LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är en tvångslag som möjliggör
tvångsomhändertagande eller sluten tvångsvård efter beslut av Förvaltningsrätten av vuxna
missbrukare över 18 år som på grund av fortgående missbruk utgör en fara för sig själv eller
sin omgivning där vården inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453).
SKL - En medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är
att stimulera utveckling av kommuners, landstings och regioners verksamhet och fungerar
som ett nätverk för samordning, kunskapsutbyte och rådgivning för frågor som berör instansernas ansvarsområden.

2. Bakgrund och tidigare forskning
I detta kapitel kommer bakgrund till studiens underliggande fokus återges genom en presentation av SKL och deras utvecklingsarbete för en evidensbaserad missbruks- och beroendevård i
Sverige. Därefter följer en kort redogörelse för vad evidensbaserad praktik innebär och slutligen
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presenteras tidigare forskning, två vetenskapliga artiklar och tre avhandlingar, som vi bedömer
har relevans för vår studie.
2.1 Kunskap till praktik
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2008 årligen bedrivit ett utvecklingsarbete
för stöd och utveckling av en evidensbaserad missbruksvård. Utvecklingsarbetet har fått namnet
Kunskap till praktik och riktar sig till såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Region Halland har tillsammans med länets sex kommuner ingått överenskommelser med SKL om deltagande i projektet Kunskap till praktik sedan år 2009. Den 1 januari 2010 har Sveriges kommuner och Landsting en lagstadgad skyldighet att tillvarata barns behov och intressen avseende
information, råd och stöd när någon i deras direkta närhet har missbruksproblem, psykiatriskt
sjukdomstillstånd, psykisk funktionsnedsättning eller har ett allvarligt hälsotillstånd eller avlider.11
Kunskap till praktik verkar för att identifiera brukarens behov genom att samla erfarenheter och
önskemål med hjälp av lokala brukarråd som har upprättats tillsammans med lokala brukarorganisationer. I Halland medverkar bland annat brukarrådet i arbetet med att utveckla metoder
för brukarstyrd brukarrevision av länets missbruks- och beroendevård. Ett av de utvecklingsområden som ingår i projektet är att utveckla barn- och föräldraperspektivet och man har för
detta låtit FoU i Väst göra en kartläggning av föräldrar i behandling för sitt missbruk eller beroende. Syftet är att stärka barn- och föräldraperspektivet, för att bli bättre på att möta föräldrarna i sitt föräldraskap, och även stödja deras barn i tidigt skede. Barns intressen kan tillvaratas
genom direkta eller indirekt insatser, genom att ge stöd och insatser till vuxna i deras omgivning
utifrån grundsynen att barnens viktigaste skyddsfaktor är relationen till föräldrarna även då föräldrarna har en missbruksproblematik, oavsett om de bor med sina föräldrar eller inte.12
2.2 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
Syftet med den evidensbaserade praktiken är att medvetet sträva efter att ge individer som är i
behov av samhällets insatser den bästa möjliga vården och omsorgen på ett sätt som är till nytta
för brukare och som bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. I SOU-rapporten Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (2008) uttrycks att:
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”Vi anser att det långsiktiga målet ska vara att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som är baserad på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.”13

Förhållningssättet utgår från den berörda individen i centrum som skall omfattas av ett transparent myndighetsutövande och ett bemötande som inkluderar tjänstepersonernas insikt om att
man inte besitter förmågan att veta vad som fungerar för en klient.14 Till skillnad från den tidigare kunskapsbaserade praktiken har den evidensbaserade praktiken en tydlig definition som
betonar att all kunskap inte ger tillräckligt stöd, eller evidens, för att kunna bedöma insatser och
dess nytta för brukare. Man arbetar därför även med att validera insatser för att kunna säkerställa
att förändringar som individer uppnår beror på dem.15
2.3 Tidigare forskning
Marek Perlinski gör i sin avhandling “Skilda världar – specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg” (2010) en avrapportering av projektet Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg - Effekter på insatser och resultat
som pågick under åren 2005–2010. Studien består av flera delstudier som presenteras var och
en för sig. Hans avhandling avser att undersöka hur organisatoriska förutsättningar påverkar
socialarbetare och deras arbete med klienter, och resultatet visar att socialarbetare använder
både ospecifika och specifika metoder i sitt klientarbete. Perlinski skriver att de ospecifika metoderna är särskilt viktiga och utgår från intuition, tidigare praktisk erfarenhet och professionell
individuell expertis, vilket är ett viktigt fundament i mötet med klienten. Hans studie visar att
en bärande relation kan vara avgörande vid förändringsinriktat arbete med klienter, trots att det
finns en underliggande motsättning mellan organisationens byråkratiska krav och det relationsskapande arbetets förutsättningar samtidigt som det bygger på roller som innebär att förhållandet mellan dem ofta är obalanserat och i avsaknad av jämlikhet. Han menar att det finns en
tydlig koppling mellan organisationstyp och möjligheten att skapa relationer till klienter, då
vissa organisationsmodeller undanröjer hinder för att skapa klientrelationer medan andra skapade fler hinder. Vidare framkom det att kommuner skiljer sig från varandra i hur man har organiserat socialtjänstens individ- och familjeomsorg och påvisar att organisationstyper kan vara
avgörande för hur flexibelt eller personligt man anser sig vara i sin yrkesroll. De studerade
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organisationerna var även bra på att övertyga personalen om att den egna arbetsprincipen var
framgångsrik och att deras egna grundläggande ideologier utmärkte sig från andra arbetssätt.16
Gunilla Avby skriver i sin avhandling “Evidence in Practice – On Knowledge Use and Learning
in Social Work” (2015) om villkoren för socialt arbete som riktas mot barn inom den svenska
socialtjänsten, samt socialarbetarnas komplexa verklighet i förhållande till införandet av den
evidensbaserade praktiken och kunskapsanvändning för lärande i socialt arbetet. Avby beskriver att den evidensbaserade praktiken inom sociala verksamheter har sina rötter i det evidensbaserade medicinska området där det introducerades som ett paradigm som skulle fylla glappet
mellan forskning och praktik och att modellen sedan spridits till områden utanför medicinområdet. Hon skriver att införandet av evidensbaserade metoder i det svenska välfärdsområdet
främst har skett på politiker- och beslutandenivå, för att uppnå ett bredare angreppssätt för att
stärka kvaliteten på sociala tjänster inom välfärdsområdet, som till stor del varit en policydriven
process. Regeringen har vidtagit åtgärder för att införa transparenta metoder, införa utbildningar, skapa strategier och på andra sätt verkat för att förbättra och effektivisera samarbetet
mellan kommuner, regioner och den vetenskapliga forskningen. Avby menar emellertid att det
finns oklarheter i hur begreppet evidensbaserad skall förstås och framhåller att alla typer av
data, propositioner eller berättelser kan utgöra evidens/bevis om de relateras till en hypotes.
Eftersom den evidensbaserade modellen är teorineutral och konceptuell så öppnar den även
möjligheter för individuella tolkningar. Några av studiens huvudresultat visar att förståelsen för
vad evidensbaserad praxis innebar hade en stor variation hos informanterna och att det i motsats
till idealen av evidensbaserad praktiskt utredningsarbete visade sig att utredningar och beslut
främst karaktäriseras av erfarenhetsbaserad kunskap. De forskningsbaserade kunskaperna användes som ett verktyg för att förklara individers situation eller för att legitimera de egna övertygelserna vid beslutsfattning samt att teorier anpassades vid tillämpning. Avby menar att man
behöver förbättra organiserade strukturer för professionellt lärande för att kunna möta de ökade
krav som ställs på socialt arbete. Dessa förbättringar innefattar kompetenshöjning och utveckling av de ledande såväl som de anställda och att föreslå insatser som att införa program för
mentorskap och reflektionsgrupper, stödjande ledarskap och att öka individuella motivationer
genom öppnande av fler möjligheter och feedback.17
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I artikeln “Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete ”har Gunvor Andersson,
(2006), använt sig av sina tidigare avhandlingar för att skapa en enhetlig förståelse kring avgörande sociala fenomen. Karin Trulsson har bedrivit en studie om missbrukande kvinnors relation till sina barn, Maria Bangura Arvidssons studie berör ifrågasatta fäders socialt utsatta barn.
Gunvor Anderssons har bedrivit långtidsuppföljning av barn i samhällsvård och Bodil Rasmussons studie om sociala barnavården. Inledningsvis lyfter författarna att den sociala barnavårdens uppgift är att se till att ge stöd till föräldrar med missbruksproblematik så de han ge sina
barn en god omsorg samt se till att barn inte far illa och i vissa fall föreslå omhändertagande.
Man anser att en förälder med missbruksproblematik bör söka hjälp mot sitt missbruk för såväl
sitt egna som för barnens skull. Det redogörs i resultatet för Trulssons avhandling där det framkom att de flesta mödrarna slutade eller kontrollerade sitt missbruk under tiden de var gravida.
Samtliga kvinnor kände även att de under graviditeten hade stöd som minskade när barnen var
födda, vilket bidrog till att många av kvinnorna återgick till missbruk på grund av påfrestningen
i hemmet och partnerns missbruk. Man antog att detta hade ett samband med rådande kvinnoidealet, och uppfattningen om den nyktra kontrollerade kvinnor som har det huvudsakliga ansvaret för hem och barn. Barnens omhändertagande bidrog till känslor av skam och skuld hos
kvinnorna och de uppfattade sig själva som dåliga mammor, vilket i flera fall ledde till depression och självmordstankar. Andra sökte stöd och behandling för att bryta missbruket för att på
sikt kunna återfå sina barn. Vidare återges att Bungara Arvidsson har kommit fram till att missbrukande fäder ifrågasätts när de avviker från samhällets faderskapsideal av såväl sociala myndigheter och mödrar. De riskerar att uteslutas som frånvarande istället för att inkluderas i arbetet
omkring barnen, och att man hos fäder kan se ett spänningsfält som uppstår i valet mellan missbruk och faderskap. Det framkom även att ingen av fäderna fick hjälp för sitt missbruk eller
hjälp i sin föräldraroll.18
I artikeln “Drug Addiction Stigma in the Context of Methadone Maintenance Therapy: An Investigation into Understudied Sources of Stigma “beskriver Valerie Earnshaw & Laramie
Smith & Michael Copenhaver (2013) sin studie där de undersökte upplevelser av stigma hos
individer som tidigare haft ett narkotikamissbruk. De ville ta reda på vilken upplevelse av
stigma de haft från familj, vänner, sjukvårdspersonal, arbetsgivare och arbetskamrater. Författarna menar att upplevt stigma har betydelse för individens hälsa och återhämtning från missbruket. Resultat bekräftar att informanterna upplever sig stigmatiserade från vänner, familj,
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vårdpersonal, arbetsgivare och andra. De kände sig socialt utstötta från familjen och att de fick
dålig behandling från vårdpersonalen. Samtliga informanter kände sig stereotypiserade och diskriminerade. De uppfattades också som opålitliga, eftersom omgivningen hade uppfattningen
om att de skulle stjäla ifrån dem och personalen trodde att de ville ha smärtstillande för olaglig
användning och detta fick till följd att informanterna upplevde ångest, frustration och ilska.
Författarna lyfter i diskussionen att droganvändning är ett sätt för individerna att hantera negativa känslor och stress, därför påverkar stigmat dem negativt även vid tillfrisknandet från missbruket. 19
I artikeln “Mothers who abuse alcohol and drugs: Health and social harms among substanceabusing mothers of small children in three child cohorts “redogör författarna Mirja Holmila,
Kirsimarja Raitasalo och Mikko Kosola (2013), för att de har genomfört en studie genom att
använda sig av ett finskt dataregister där alla mödrar som födde barn år 1991, 1997 eller 2002
undersöktes. Man ville undersöka indikatorer för missbruks användning och dess påverkan hos
mödrar, såsom levnadsförhållande, hälso- och sociala skador samt skillnader mellan att använda
olika substanser. Studien påvisar att missbrukande mammor och deras barn har en hög sårbarhet
och att de i högre utsträckning än mödrar utan missbruksproblematik lever med lägre inkomstsamt utbildningsnivå, och oftare är ensamstående föräldrar. Det framkom även att mödrarna
hade en större läkemedelsförskrivning av psykofarmaka såsom ångestdämpande och opiater i
större utsträckning än mödrar utan missbruk och menar att detta utgör en risk för att medikamenterna kan föranleda beroende, överdosering eller kan användas som berusningsmedel. Författarna ifrågasätter om detta beror på att sjukligheten för unga mödrar eller om det är effekter
av den sociala marginaliseringen de upplever. Mödrar med blandmissbruk har den högsta risken
för fattigdom, mental ohälsa och att barnen placeras. Dessutom konstateras i studien att mödrar
med missbruk är i behov av stöd för såväl de själva som deras barn, då de kan vara aktuella i
många verksamheter.20
2.4 Reflektion kring tidigare forskning
Perlinskis avhandling bidrar i denna studie till förståelse för villkoren för tjänstemän som utför
arbete i enlighet med verksamheternas regelverk gentemot föräldrar med missbruksproblematik
och påvisar att det relationsskapande arbetet mellan handläggare och klienter är avgörande för
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klientens förändringsprocess. Genom Avbys avhandling kan man för denna studie identifiera
komplexiteten i införandet av den evidensbaserade modellen inom socialtjänstområdet och det
omfattande förändringsarbetet som initierats på regeringsnivå som sedan har/ska implementeras i det dagliga arbetet i kommunerna. Detta bidrar till förståelse för varför implementering
och utveckling av arbetsmetoder kan variera mellan kommuner i Sverige. Anderssons, Bangura
Arvidssons, Rasmussons och Trulssons artikel bidrar i denna undersökning till att förtydliga
missbrukande föräldrars förutsättningar i deras tillvaro i relation till verksamheter. På liknande
sätt belyser Holmila, Raitasalo och Kosolas undersökning sociala faktorer som kan vara avgörande för våra informanter med missbruksproblematik och deras livsvillkor. Earnshaw & Smith
& Michael Copenhaver´s studie om upplevelsen av stigma hos före detta narkotikamissbrukare
utgör en bakgrundsbild som leder till underliggande förståelse för denna studiens informanter
och de konsekvenser det kan få för dem i mötet med tjänstepersoner med myndighetsansvar
från socialtjänstens verksamheter.

3. Teoretisk och begreppslig referensram
I detta kapitel sker en presentation av studiens teoretiska och begreppsliga referensram som
avslutas med ett resonemang om hur de är relevanta för denna studie. De teorier och begrepp
vi har valt att presentera är Max Webers (1983; 1987) idealtyp och delar av hans byråkratiska
teori, Askheim och Starrins (2007) Empowerment, delar av Erwing Goffmans (2004) dramaturgiska teori, och slutligen Thomas Scheffs (1994) begrepp sociala band, stolthet och skam.
3.1 Max Webers idealtyp och byråkratiska teori
Sociologen Max Weber intresserade sig huvudsakligen för sociala handlingar och relationer i
ett samhälleligt perspektiv och utvecklade ett flertal användbara begrepp. Ett av dessa begrepp
är Idealtyper som beskriver ett socialt fenomen som inte behöver finnas i sin ideala form i den
empiriska verkligheten. Begreppet idealtyp kan användas som ett verktyg eller ett heuristiskt
hjälpmedel för att studera den verklighet som undersöks. Webers byråkratiska modell är en av
sociologins allmänna sociologiska idealtyper som han beskriver som en modell på hur man kan
åstadkomma den högsta graden av effektivitet ur ett tekniskt perspektiv. I den idealtypiska byråkratiska verksamheten arbetar man enligt Weber, genom fasta officiella funktioner som omfattas av regler där varje fördelad uppgift är opersonlig och har ett specifikt kompetensområde
som är inordnat ett hierarkiskt system bestående av såväl underordnade som överordnade be-
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fattningar. Tjänster och uppgifter i den hierarkiska ordningen innehåller reglerande som innefattar tvångsmedel, befogenheter och plikter att utföra specifika uppgifter på officiella områden
i enlighet med en byråkratisk auktoritetsapparat.21 Dessa tjänster utförs i enlighet med en fixerad struktur där varje enskild tjänsteman som är anställd inom förvaltningen eller myndigheten
har de kompetenser och kvalifikationer som krävs för den specifika befattningens fasta reglerade ansvars- och arbetsfördelning i den strikt hierarkiska organisationen.22 Weber menade att
idealtypen för byråkratin skall särskiljas från den individuella byråkraten, och betonade att byråkratier beskriver strukturer inom organisationer, medan byråkrater endast innehar positioner
inom de byråkratiska strukturerna där man utgör en kugge i organisationen men saknar äganderätt till sin position.23 Idealtyp och delar av Webers byråkratiska modell bidrar i denna uppsats till förståelse för de byråkratiska organisationernas verksamhetsmål samt för hierarkier som
påvisar avståndet mellan beslutsfattning, utförande av verksamhetsmålen och den enskilda anställdas begränsade ansvar.
3.2 Empowerment
Begreppet empowerment inkluderas inom olika områden i samhället, såsom hälsofrågor, utbildningspolitik, fattigdomsbekämpning etc.24 Det handlar om att stödja människor som befinner sig i en utsatt position genom att förstärka sin känsla av egenmakt, då det är de själva som
besitter erfarenhet och kunskap för att förändra sin situation. Under 1960-talet var Paulo Freire
en inspirationskälla för empowerment- traditionen. Han jobbade bland fattiga lantarbetare i
Brasilien och intresserade sig för hur apati och okunnighet präglade individerna på arbetsplatsen som en konsekvens av de egna livssituationerna. Freire menar att när det sociala, politiska
och ekonomiska förtrycket inte var uppmärksammat så fick individerna inte möjlighet att utveckla medvetenhet kring sin situation. Han menar på att individerna måste förstå de orsaker
som skapat förtrycket, och för att kunna förändra sin situation. Han skriver även att de förtryckta
är sina egna förtryckare då man har förtryckt sin medvetenhet och skapat en bild av sin egna
verklighet som den förtryckta. Individer kan frigöra sig från sin situation genom att reflektera
över den och sina handlingar för att skapa förändring, därav blir medvetenheten ett resultat av
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frigörelsen. 25 Han skriver att metoden för detta är dialog, då [..]” dialogen är det viktigaste vid
revolutionär handling”.26
Ole Petter Askheim och Bengt Starrin beskriver begreppet empowerment som etablering av
motmakt, som bygger på att man lägger vikt på människors enskilda livssituation, och de strukturella eller samhälleliga förhållandena som finns. Med andra ord handlar det om att stärka de
grupper och individer som är maktlösa för att få kraft att ändra på sina villkor. Detta sker genom
att man startar processer och aktiviteter för att stärka deras självkontroll. Författarna menar att
[..]” det handlar om att människor får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper
och färdigheter”. 27 De uttrycker att individers position i samhällsstrukturen och deras möjligheter över makt och grad av egenkontroll är något som människan skapat eller begränsat historiskt sett, och de menar att man därför kan förändra detta genom medvetenhet hos människor
och genom att påvisa att de inte är ensamma i sin position eller situation eftersom medvetenhet
kan det leda till handling.28 Empowerment används i denna studie för att få förståelse processer
som ökar individernas känsla av egenmakt för att möjliggöra förändring av individens egna
livsvillkor.
3.3 Erving Goffmans dramaturgiska teori
I den dramaturgiska teorin använder Erving Goffman teaterföreställningens principer som en
metafor för att beskriva de interaktioner som sker mellan individer som ett skådespel genom att
bryta ner avgörande sekvenser som utspelar sig i mellanmänskliga möten och de sammanträffanden som uppstår varje gång individer befinner sig i varandras närhet. Enligt Goffman är de
intryck som uppstår en källa för information om sådant som inte är synligt men som utgör
medvetna och omedvetna detaljer som överförs mellan individer och som får olika konsekvenser beroende på hur situationen utspelar sig. I lyckade interaktioner så stärks de sociala banden
och man kommer att bli bemött och betraktad i enlighet med det man avsett. I de fall det uppstår
en störning i interaktionen innebär det en risk för att de personliga uppfattningarna och den
egna personligheten kan misskrediteras. Oavsett om man agerar eller observerar, så upprätthåller eller uttrycker man uppfattningar om andra eller sig själva i enlighet med situationer som
uppstår efter de interaktioner man har deltagit i, och när en aktör vid olika tillfällen upprepar
samma roll inför andra är det troligt att det uppstår ett socialt samband. Det enda som individen
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kan förlita sig på är de yttre tecken som bidrar till intryck av situationen där kommunikativa
handlingar förvandlas till moraliska underförstådda krav och löften. Goffman redogör även för
miljöns betydelse vid agerandet. Han menar att en inramning är platsbunden, och att man inte
kan påbörja agerandet av sin roll innan man har tagit sig till den ändamålsenliga platsen och att
man först avslutar agerandet när man har lämnat denna plats. Inslag i den personliga fasaden
utgörs av symboler på social status såsom yrke, kläder, kön, ålder, utseende, verbala mönster,
mimik, gester och liknande. En del av dessa tecken som överförs mellan individer är bestående
eller långvariga såsom kön eller etniskt ursprung, medan andra tecken är mera relativt bestående
såsom ålder, utseende och vikt. Medan övriga kroppssignaler skiftar från en stund till en annan
som till exempel ansiktsuttryck.29 I denna studie används delar av Goffmans dramaturgiska
teorier för att erhålla en fördjupad förståelse för interaktionen mellan tjänstepersoner och klienter, och de underliggande villkoren som förstärks av den platsbundna arenan där de sociala
mötena äger rum. Goffmans teori påvisar även hur störningar i interaktionerna påverkas av
medvetna och omedvetna handlingar som bidrar till misskrediterande känslor
3.4 Thomas Scheff - sociala band, stolthet och skam
Thomas Scheffs teorier fokuserar på mikroperspektivet och individers sociala relationer och de
känslor de ger upphov till och betraktar sociala band som ett fundament som håller samhället
samman genom sociala samspel och interaktioner. Scheff utvecklar att stolthet och skam är
grundläggande sociala emotioner som påverkar interaktion i sociala sammanhang, och att de
också påverkar hur vi uppfattar såväl andra som oss själva. Ett intakt eller bekräftat socialt band
till den sociala omgivningen bidrar till upplevelse av stolthet såväl i det inre livet som i den
utåtriktade relationen till omgivningen, medan skam står i motsats till detta och därmed definierar signaler på hotade eller avbrutna osäkra sociala band som kan leda till såväl socialt utanförskap eller upplevelse av förödmjukelse eller förlägenhet. Scheff använder begreppen alienation och solidaritet för att beskriva ytterligheterna i dessa tillstånd av säkra eller osäkra band.
Han menar att stolthet och skam ger upphov till instinktiva signaler där man reagerar automatiskt på bekräftelser och hot mot våra band eller sociala positioner, och där graden av försvar
och de efterföljande emotionerna av stolthet eller skam utgör ett subtilt system av sociala sanktioner där individens egna sociala inflytande eller kontroll är begränsat. Detta upplevs som övertygande för individen på grund av de känslor de ger upphov till, där lustupplevelser skapas av
stolthet och sympati och rädsla för bestraffning eller förlägenhet efterföljer skam. Beroende på
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den kultur vi lever i, kan vi lära oss att dölja och förneka dessa signaler, samtidigt som de
emotionellt påverkade positionerna inte är statiska i det sociala livet, utan de vidmakthålls eller
prövas, repareras och förändras ständigt i sociala samspel med omgivningen.30 Scheffs begrepp
skam och stolthet samt sociala band, används för att förstå konsekvenser av interaktioner mellan
individer.
3.5 Avslutande teorireflektion
Eftersom syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter inom missbruks- och beroendevården arbetar med föräldrar med missbruksproblematik samt hur de föräldrastödjande insatserna
påverkar familjesituationen, så är det av vikt att belysa hur organisatoriska strukturer påverkar
individers möjligheter. Webers teori är relevant då den idealtypiska byråkratin och dess organisatoriska förutsättningar är till hjälp för att tydliggöra hur arbetet fördelas i Kommunerna. För
att få en ökad förståelse för hur delaktiga föräldrar med missbruksproblematik är i sin egen
stöd- och behandlingsprocess, så anser vi att upplevelsegraden av Empowerment är ett relevant
verktyg för att påvisa detta. Scheff och Goffmans teorier har såväl var och en som tillsammans,
en relevans för att förtydliga vad som sker i den sociala interaktionen mellan aktörerna, vilka
känslor som kan uppstå och vilka roller man kan inta.

4. Metod
I detta kapitel sker en presentation av hur vi har gått tillväga i studien för att besvara studiens
frågeställningar. Till en början presenteras den metodologiska ansatsen och vår förförståelse i
relation till fenomenet. Därefter presenteras val av metod, urval, tillvägagångssätt och tolkning av det empiriska materialet samt etiska aspekter.
4.1 Metodologi
Den metodologiska ansatsen i denna studie utgår ifrån hermeneutiken. Hermeneutikens grundtanke är förstå de bakomliggande meningarna som kommer till uttryck i exempelvis beteenden,
texter och handlingar.31 I syfte att förstå hur kommunernas föräldrastödjande insatser fungerar
måste vi också förstå bakomliggande strukturer, regelverk samt föräldrarnas delaktighet och
dess konsekvenser för familjesituationen. Anledningen till att belysa dessa delar är att man genom dem kan få fram en betydelsefull mening som kommer till uttryck och som kan tolkas
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utifrån en hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska cirkeln omfattar förståelseprocessens cirkelrörelse, vilken utgår ifrån att man enbart kan förstå det man redan förstår. Det finns en cirkulär relation mellan delförståelse och helhetsförståelse, som kan förstås i relation till
varandra.32 Förförståelse kring fenomen som undersöks behöver inte stämma överens med faktisk verklighet, utan nya delar från exempelvis respondenternas verklighetsuppfattning kommer
att bekräfta vår förförståelse, alternativt skapa nya synsätt på samma fenomen.33
Jacob Birkler skriver att den egna förförståelsen är samlad i en horisont, liksom ett synfält och
det är därifrån man gör sina egna tolkningar. Han uttrycker att ”[..] när vi ska förstå något, måste
börja med den förståelsehorisont som vi betraktar omvärlden ifrån. Min horisont är den förståelsehorisont som inte bara betingar varje tolkning jag gör utan också betingar mitt sätt att vara
människa på.” 34 När individer har skilda förförståelsen så skapas tillsammans en bredare förståelse, eftersom fenomenet ses utifrån olika horisonter. Detta bidrar till en bredare tolkning av
verkligheten, då diskussioner och skilda resonemang vidgar synfältet ytterligare.
4.2 Förförståelse
Vår förförståelse i relation till fenomenet som vi avsåg att undersöka byggde på att vi båda har
erfarenhet av missbruk i omgivningen. Det som skiljer vår förförståelse åt är att en av oss har
stött på föräldrar med aktiv missbruksproblematik från såväl umgänge som yrkesmässiga erfarenheter. Därutöver har en av oss erhållit föräldrastöd men inte för eget missbruk, och uppfattar
insatserna som mycket bra. En av oss har skapat kunskap om föräldrar med missbruksproblematik och föräldrastöd via inläst material. Vi utgår båda från grundprincipen om allas lika värden och tror att föräldrar vill det bästa för sina barn. En av oss tror att man därför väljer att söka
stöd och hjälp för sitt missbruk i tidigt skede för att inte utsätta barnen på för risker om rätt
resurser finns tillgängliga. Den andra av oss tror att det finns en gräns för när bruk går över i
missbruk och att det då i många fall kan ha gått över gränsen för när det är möjligt att söka hjälp
utan risker för konsekvenser vilket kan vara en försvårande omständighet för individen. Vi tror
emellertid båda att verksamheter gör sitt bästa i relation till föräldrar med missbruksproblematik, men inser att det finns fall och situationer som har försvårande omständigheter för alla
parter.
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4.3 Val av metod
Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ metod betraktas enligt Jacob
Birkler som öppen och innehar en mångtydig empiri som utgår från studieobjektens perspektiv.
Utifrån studieobjektet görs tolkningar som gör det man avser att undersöka synligt, närmare
bestämt undersöker man saker som sker/uppstår i dennes livsvärld för att kunna skapa en förståelse kring det sociala fenomenet.35 Den mest lämpade intervjuformen i denna studie är semistrukturerade djupintervjuer, då man genom dialog kan nå informanternas subjektiva åsikter,
upplevelser och tankar. Studiens syfte är att utifrån informanternas egna utsagor skapa förståelse för hur verksamheter/organisationer inom missbruks- och beroendevården arbetar med föräldrar som har missbruksproblematik samt hur de föräldrastödjande insatserna påverkar familjesituationen och intervjuformen möjliggör ett ostyrt samtal där informanten ges möjlighet att
tala fritt och avslappnat.36 Vi är medvetna om att studieområdet har ett flertal känsliga punkter,
dels finns risken att tjänstepersoner upplever att vi värderar deras individuella uttalanden på ett
sätt som är till nackdel för dem som tjänsteutövare och att det kan återspeglas som en negativ
omskrivning på hela yrkesgrupper. Dels är det för informanterna med en missbruksproblematik
känsligt eftersom vi berör deras personliga liv såsom deras familj, deras ansvarstagande för
barnen och dem som personer. Därför kan vi heller inte vara helt säkra på att informanterna i
alla avseenden har uttalat sig totalt sanningsenligt utan att dölja eller omskriva försvårande
omständigheter. Den semistrukturerade djupintervjun kan i detta avseende bidra till att informanter i möjligaste mån motiveras till att uttala sig om det de själva vill berätta. Detta hade inte
varit möjligt att uppnå med kvantitativa metoder såsom enkätundersökning, eftersom vi då enbart hade kunnat få en övergripande mer styrd bild kring individernas åsikter, tankar och yttre
villkor. Detta hade inte bidragit till att vi hade kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar
i lika stor utsträckning då informanternas egna subjektiva upplevelser inte hade synliggjorts.
Studiens ena målgrupp utgörs av representanter från verksamheter inom missbruks- och beroendevården i Hallands län. Dessa har olika positioner, en av dem är enhetschef, en av dem är
handläggare, två av dem verksamhetschefer för utförarenheter och två andra är utförare för en
pedagogisk verksamhet. Med andra ord genomfördes fyra semistrukturerade djupintervjuer
med sex representanter från fem olika verksamheter. Två av verksamheterna ville effektivisera
sin tid och närvara tillsammans under intervju, och en verksamhet valde själva att ha två närva-
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rande representanter från samma verksamhet under intervjutillfället. I studien ingår även målgruppen missbrukande föräldrar med missbruksproblematik, två av dessa har avslutat sitt missbruk och två av dem har idag aktivt missbruk. Vi genomförde fyra semistrukturerade djupintervjuer med föräldrar som har eller har haft missbruksproblematik. Totalt intervjuades tio informanter under åtta tillfällen. Eftersom aktörerna har olika roller så skapades två delvis olika
intervjuguider till verksamheter samt föräldrar, som utgick från samma teman. Fler frågor utformades till föräldrarna än vad det gjordes till verksamheterna, främst då det fanns frågor som
berör individens upplevelser på ett djupare plan kring dennes livssituation.
4.4 Urval
Insamlingen av det empiriska materialet för denna uppsats skulle ske inom en viss tidsram,
närmare bestämt under två veckors tid. Vi tog därför ett gemensamt beslut om att intervjua
minst fyra personer som arbetar inom verksamhet med föräldrastöd till missbrukande föräldrar
och minst fyra föräldrar med ett missbruk eller tidigare missbruk. För att vi skulle kunna etablera kontakt med verksamheterna efterfrågade vi en lista med aktuella verksamheter av en
anställd på Region Halland. Den urvalsform som berör detta tillvägagångssätt är det målinriktade strategiska urvalet. Alan Bryman skriver i sin bok att denna form innebär att man är målstyrd eller målinriktad vid val av informanter inför en studie. Med andra ord görs ett urval av
personer som är relevanta för den forskningsfrågan som formulerats. 37 Det hade varit svårt för
oss att göra ett urval på egen hand då vi på förhand inte visste exakt vilka verksamheter som
finns inom missbruks- och beroendevården i Hallands län, då detta hade inneburit en risk att
utelämna någon verksamhet som kunde vara betydande för vår studie.
Urvalet av informanter som tillhörde målgruppen föräldrar med missbruksproblematik gjordes
genom ett snöbollsurval. Vi fick kontakt med en person som tidigare genomgått behandling för
sitt missbruk i Hallands län. Denna person slussade oss vidare till en annan, som sedan fann en
ny tänkbar person. Jan Trost menar att denna urvalsform bygger på [..] “metaforen en snöboll
som rullas i snön vid töväder så den växer och blir stor”.38 På detta vis fortsatte vi tills vi hade
funnit fyra informanter som var relevanta för studien. Vi tog själva sedan kontakt med informanter via telefon eller Facebook, beroende på vilket media som var mest troligt att få kontakt
via. Bryman skriver att denna urvalsform är till hjälp för att uppnå och säkerställa en variation
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i populationen som kan bidra med olika och skilda egenskaper.39 Men också då det är svårt att
på egen hand hitta missbrukande föräldrar, eller få kontaktuppgifter till dem via verksamheterna.
4.4 Diskussion om tillvägagångssätt
Utformning av intervjuguide och intervjufrågor
De teman som skapade inför intervjun utgick från studiens syfte och frågeställningar, och det
var samma teman för såväl verksamheter som föräldrar. Anledningen till detta var att vi kunde
skapa en bredare förståelse kring hur parterna upplever de föräldrastödjande insatserna. Intervjuguidens första tema heter, presentation, och det var en öppen fråga för att ge informanten
möjlighet att fritt berätta om sin bakgrund. Anledningen till att det var ett öppet tema var att vi
inte ville styra in respondenterna på särskilda svar, om det var något viktigt som saknades så
tillade vi frågan i efterhand. Det andra temat kallas för information, under det ville vi belysa
hur verksamheternas ansvarsfördelning, hur de arbetar med föräldrastöd och hur föräldrarna
informeras om möjligheten till föräldrastöd etc. Till föräldrarna ställdes likvärdiga frågor som
berör den information de erhållit samt vilka insatser de har erbjudits eller genomgått. Vi ville
därigenom förstå hur målgrupperna förhöll sig till varandra, eftersom individerna erhåller insatser som verksamheterna beslutar om eller utför och det därmed finns en inbördes relation. I
det tredje temat som heter erfarenheter, ställdes frågor som berör de erfarenheter som aktörerna
mött i relation till varandra. Detta ansåg vi vara av vikt för att belysa de upplevelser aktörerna
har av varandra men också för att vi skulle få inblick i hur relationen dem emellan ser ut. Det
fjärde temat heter samarbete, där ville vi skapa en förståelse kring hur de olika parterna upplever
samarbetet sinsemellan. Det ansåg vi vara av vikt för att förstå underliggande processer som
förekommer i samarbeten mellan verksamheter tjänstepersoner och de individer som är beroende av insatser och stöd. I detta tema lade vi även in delfrågor som skulle belysa det i samarbetet som hade fann fungerade särskilt bra och mindre bra. Detta på grund av att fånga in subtila
upplevelser som annars hade kunnat förbises. Det femte temat handlar om relationer mellan
föräldrar med missbruksproblematik och verksamheter. Vi ville skapa en förståelse om relationer påverkar behandling och de insatser eller stöd som föräldrar erhåller. Då verksamheterna
arbetar på olika nivåer i förhållande till klienter ville vi ta del av hur de förhåller sig till relationer med klienter och om relationer kan påverka insatser till målgruppen. Det sjätte temat heter
insatser och dess påverkan. Vi ville veta om behandling för hur missbruk förändrar individen
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såväl före, under och efter behandling. Vi ställde även frågan till tjänstepersonerna om de upplevde att insatser och behandling förändrade tillvaron för föräldrar med missbruksproblematik.
Detta då vi ville skapa förståelse för effekterna av de insatser som individer beviljats.
Analysmetod
Då denna studie har utgått från en tematiserad intervjuguide, så har varje enskild respondents
svar strukturerats utifrån detta, och har sedan brutits ner i mindre delar för att kunna relateras
och sättas emot varandra, för att uppmärksamma såväl likheter som skillnader hos respondenternas utsagor. Analysen har präglats av studiens teoretiska referensram då den utgått från teman där analys skett med den teori som bäst kommer belysa området. Elin Lundin skriver att
teorierna är till hjälp för att styrka området man avser att beforska.40 Eftersom studien är kvalitativ är studieobjektet i fokus så skapas i studien en förståelse av den enskilda individens kontext, då respondenten besitter kunskap kring ämnet som kan är till hjälp för att studiens huvudfråga besvaras. Man kan i en kvalitativ studie även se vilka teoretiska antaganden man har.41
Då vi i denna studie på förhand valt teorier, kan dessa även ha präglat analysen, då vi i analysen
strukturerat upp studiens centrala delar och satt dem i relation till teorier och tidigare studier.
Vilket tyder på att studien är abduktiv, då vi utgått från empirin och teorierna. Abduktion innebär enligt Richard Swedberg att man har en hypotes som är teoriberoende, och innebär delvis
gissande.42 Med andra ord har vi i denna studie gissat oss fram till studiens huvudfråga som
hänger ihop med valet av metod och teori.
Tillvägagångssätt vid intervjuförfrågan
Målgruppen tjänstepersoner som arbetar med missbruks- och beroendevård tog vi kontakt med
i enlighet med listan vi erhöll av Region Halland. Vi skickade ett informations mail med en
förfrågan om att delta i vår studie, de fick tio dagars svarstid på grund av att den utsatta tiden
för insamling av empirin var nära inpå. Vid utgången av slutdatum hade endast en hört av sig
och avböjt medverkan då de i verksamheten på grund av tidsbrist. Efter sista svarsdatum ringde
vi runt till samtliga verksamheterna i kommunerna i Hallands län. Några verksamheter tackade
nej av samma skäl som ovan. Tre av verksamheterna valde att avstå eftersom de inte arbetade
med föräldraperspektivet inom sin verksamhet, gentemot föräldrar med missbruksproblematik
och hänvisade oss till andra verksamheter som arbetar specifikt med detta. Det var fem verksamheter som var villiga att ställa upp, men två av de kontaktade verksamhetscheferna ville
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effektivisera sin tid och träffa oss samtidigt. Vi ansåg inte att detta skulle innebära något problem för vår studie, utan vi såg det snarare som en fördel då vi skulle få in två olika perspektiv
för verksamheter som kompletterar varandra. Vi vill även förtydliga att om fler verksamheter
hade tackat ja till vår förfrågan så hade vi utökat intervjuantalet för denna målgrupp. Under
intervjufasens var det flera av verksamheterna som rekommenderade oss att intervjua den specifika barn- och tonårsgruppen för att få mer information om hur de arbetar med föräldrar med
missbruksproblematik. Vi tog av detta skäl kontakt med dem sent in i intervjuprocessen, två
anställda ställde upp på mycket kort varsel utan att få mail i förväg med förhandsinformation,
informationen lämnades istället via telefon. Vi uppnådde därmed att genomföra intervju med
sex informanter under fyra intervjutillfällen. Totala intervjutiden för samtliga verksamheter var
221 minuter.
Gällande föräldrar med missbruksproblem så hade vi på förhand en diskussion om hur vi skulle
nå målgruppen, eftersom vi var medvetna om att det kunde vara svårt att få någon som ville
ställa upp. Vi beskrev i informationsbrevet till verksamheterna att vi hade som syfte att intervjua
även föräldrar med missbruksproblematik, men vi efterfrågade inte informanter via dem. Skälet
till detta var att vi inte önskade ett styrt urval av informanter från verksamheterna. En verksamhet uppgav även i telefon att de inte kunde ge oss kontakt med deras klienter på grund av tystnadsplikt och sekretess i de enskilda fallen. Vi frågade inledningsvis bekanta i våra egna omgivningar om de kände någon som mottagit stöd- och insatser i någon av de halländska kommunerna. Vi fick då kontakt med en kvinna som ställde på en intervju och som rekommenderade nästa informant tills vi uppnådde antalet informanter. Totalt intervjuades fyra personer
med missbruksproblematik, varav två av dem hade genomgått behandling och avbrutit sitt missbruk och två individer hade pågående aktivt missbruk sedan många år. En av personerna med
pågående missbruk var man, övriga tre var kvinnor. Den totala intervjulängden var 197,52 minuter.
Genomförande av intervjuer
När informanterna valt att medverka bokade vi tid för intervju. Intervjuerna med tjänstepersonerna genomfördes på deras arbetsplatser medan intervjuerna med föräldrar med missbruksproblematik genomfördes på deras val i deras egna hem, utom i ett fall där informanten ville möta
oss i den tidigare informantens hem. Vi var båda närvarande under alla intervjuer, varav en av
oss tilldelades rollen som intervjuare och den andra deltagande observatör. Att vi valde att närvara båda två vid varje intervjutillfälle var för att vi båda skulle få en helhetsbild av hela vårt
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insamlade datamaterial men också för att undvika att individuella erfarenheter hos oss skulle
bidra till missförstånd av informanten. Observatören hade möjlighet att ställa kompletterande
frågor och att medverka i samtalet utöver att föra anteckningar om reaktioner som var svåra att
fånga upp med hjälp av inspelning. Detta delade vi upp så att vi var huvudsaklig intervjuare vid
två intervjuer vardera med tjänstepersoner och två intervjuer med föräldrar med missbruksproblematik. Intervjuerna följde delvis den tematiserade strukturen, men intervjuerna kom att variera något under samtalens gång. En del informanter utvecklades ämnen spontant som avsett
att efterfråga under andra teman av intervjun, medan andra informanter var mer fokuserade på
att endast besvara frågor i den ordningen vi ställde dem. Intervjutiden varierade därför mellan
informanterna.
Vårt förhållningssätt vid varje intervju var att skapa en tillåtande atmosfär och att motivera till
att skapa berättelser som var uppfyllande nog för att skapa en förståelse situationen, och vår
ambition var att varje område eller fråga skulle vara tömd för informanten innan vi gick vidare
till nästa fråga eller tema. När vi upplevde att det fanns mer att förstå ställdes oplanerade följdfrågor och detta innebar ibland att vi kom utanför de temaområden vi på förväg hade bestämt
oss för att intervjua personerna om.43 Under samtalens gång gick vi in i varje informants berättelse och var väl införstådda med att vi tog del av känsliga personliga händelser i synnerhet av
personerna med egen missbruksbakgrund. Specifika individuella avgörande händelser för individerna har tagits bort om vi har ansett att de är så avgörande att man kan identifiera personer
utifrån dem om det inte tillfört uppgifter som varit av vikt för vårt resultat och analys. Detta
beror således inte på negligering av svåra händelser utan av hänsyn till personerna som återgivet
emotionella detaljer från sin livshistoria, eftersom livshistorier tolkas på olika sätt i olika kontexter.44 Under intervjuns gång var en del av dessa detaljer mer avgörande för oss för att förstå
en helhetsbild av situationen än det är av vikt vid sammanställningen av denna uppsats och de
tematiserande avsnitt som vi presenterar. Inför de sista avslutande frågorna återgav vi att vi
närmade oss slutet och avslutningen på intervjun var frågor som hade en mer neutral karaktär
och vi frågade dem om de hade mer att tillägga eller något man önskade att utveckla mer.45
Efter varje avslutad intervju transkriberades och behandlades data av den av oss som hade haft
den huvudsakliga rollen som intervjuare. Vid transkriberingen har vi skriftspråksanpassat informanternas svar i den mån det kan göras utan att förändra deras utsagor.46
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4.5 Validitet och generaliserbarhet
Steinar Kvale uppger i sin bok att validitet och generalisering av resultatet skapar förutsättningar för att bedöma kvalitén i studien. Denna studie kan enbart generaliseras i relation till
vårt urval, närmare bestämt till de verksamheter och föräldrar med missbruksproblematik som
ingår i studien. Vi är därmed medvetna om att resultatet inte kan generaliseras för hela målgruppen föräldrar med missbruksproblematik eller samtliga verksamheter i Sverige. Kvale
nämner i boken att validitet, reliabilitet och generalisering inte bör förkastas i kvalitativa studier
men att de bör formuleras om. Han uttrycker att “Förståelsen av verifiering börjar i den levda
världen och i vardagsspråket, där frågorna om pålitliga hantverkare och pålitliga observationer,
om giltiga argument och om överföring från ett fall till ett annat, är del av den vardagliga sociala
interaktionen.”47 Enligt Kvale så förhåller sig reliabilitet till resultatets tillförlitlighet och frågeställningar om resultaten kan återskapas i andra forskningssammanhang där man undersöker
samma område. Han menar att det handlar om hur informanterna kommer att förändra sina svar
vid en senare studie.48 Här menar vi att den egna inställningen hos personer kan variera beroende på vilken erfarenhet de besitter, med andra ord så skiljer sig de egna subjektiva upplevelserna för samtliga aktörer. Citat kommer att presenteras för att öka studiens tillförlitlighet eftersom informanternas egna uttalanden förstärker och förtydligar innebörden av deras utsagor.
Validiteten i relation till de teman som utformats inför studien har bidragit till att vi fått fram
ett resultat som besvarar studiens frågeställningar och syfte, vilket tyder på att vi har mätt det
vi avsåg att mäta. Teorierna som valts inför studien har också varit till hjälp för att analysera
empirin och skapa en bättre förståelse kring fenomenet. I analysen valde vi att skapa rubriker
utifrån resultatet för att tydligt visa att studiens frågeställningar är besvarade. Vår förutsättning
har varit att närma oss informanterna och vi har fokuserat på att inte snedvrida resultatet.49
4.6 Etiska aspekter
Vid en kvalitativ studie är det av vikt att man förhåller sig till de etiska aspekterna, då man
undersöker sociala fenomen som kan omfatta känslig information från respondenterna, vilket
är av synnerlig vikt i denna studie, då vi berör områden som är av särskilt känslig karaktär. De
etiska aspekterna omfattar fyra krav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.50 Dessa krav utgår ifrån Vetenskapsrådets etiska forsknings principer
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och informationskravet innebär att forskare skall informera deltagare om forskningsfältets
syfte. Vi började med att är vi skickade ut ett informationsbrev till verksamheter med förfrågan
om deltagande i vår studie. I mailet framgick studiens syfte, och information om att deras deltagande var frivillig. Föräldrar med missbruksproblematik informerade vi först via telefon i
samband med förfrågan om de ville ställa upp, då förklarade vi studiens syfte och att deltagande
är frivilligt, samt hur själva intervjusituationen skulle gå till. De fick samtidigt möjlighet att
själva föreslå var intervjuerna skulle äga rum. Samtyckeskravet berör informanternas samtycke
i undersökningen och samtliga informanter informerades om att de kunde avbryta sin medverkan om de önskade även under intervjuns gång, samt att de kunde välja att avstå att vissa besvara frågor om de önskade. Inför varje intervjusituation förtydligade och upprepade informationen vi hade givit per telefon för att undvika missförstånd, och samtidigt tillfrågades de om
det går bra att vi spelar in under intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter
om informanter skall bevaras och hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan komma åt
materialet, vilket går hand i hand med nyttjandekravet som innebär att uppgifter enbart kommer
användas i forskningssyfte. Under samtliga intervjuer uppgav vi att det inspelade materialet
endast skulle användas i utbildningssyfte och att det skulle raderas efter studiens avslut. De
informerades även om att deras namn och uppgifter skulle anonymiseras och att vi inte avslöjar
detaljer som kan leda till igenkännande av varken individ eller verksamhet. 51 Vi återgav även
för samtliga medverkande att deltagande inte skulle påverka deras situation men att vår uppsats
kommer att delges Region Hallands utvecklare inom länets missbruks- och beroendevård. Eftersom inte alla verksamheter som fanns på kontaktlistan som vi mottagit av Region Halland
medverkade i studien, så kommer det inte heller vara känt vilka av kommunerna eller verksamheterna som ingår i denna studie.

5. Resultat
I detta kapitel kommer vi att presentera informanternas utsagor, detta kommer att ske under tre
teman som berör, verksamheternas förhållande till föräldrastödjande insatser som presenteras i
5.2, relationer presenteras i 5.3 och de föräldrastödjande insatsernas påverkan på familjesituationen presenteras 5.4. Det finns ett antal underrubriker för att underlätta läsningen.
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5.1 Presentation av informanter
Informanter som representerar verksamheter
Birgitta är en kvinna i trettioårsåldern som har högskoleutbildning. Hon är enhetschef och utvecklingsledare för en vuxenenhet för missbruk och beroende inom Socialförvaltningen på en
kommun i Hallands län, där ansvarar hon för personalfrågor och utvecklar verksamhetens arbetsmetoder. Myndighetsutövning och uppföljning av bistånd gentemot klienter ingår inte i
hennes arbete.
Caroline är en kvinna i fyrtioårsåldern som har högskoleutbildning. Hon är handläggare på en
vuxenenhet för missbruk och beroende i en annan kommun i Hallands län. Myndighetsutövning
och handläggning av försörjningsstöd gentemot klienter ingår i hennes arbete. I arbetsuppgifterna ingår även biståndsbeslut för behandlingshem, utredning och framställan av underlag inför LVM-förhandlingar, kontaktpersonsansökningar med mera, för målgruppen med missbruksproblematik.
Alma och Julia är två kvinnor i femtioårsåldern och de båda har högskoleutbildning. De arbetar
som verksamhetschefer och är ansvariga för två olika utförandeenheter inom socialtjänsten i en
kommun i Hallands län. Båda har övergripande verksamhetsansvar. Ingen av dem har myndighetsutövning i sin uppgift gentemot klient eftersom personer kommer frivilligt till verksamheten på egen hand eller med insats från annan myndighetsavdelning.
Lisa och Ulla är två kvinnor i medelåldern, de har högskoleutbildning och arbetar på en gruppverksamhet för barn- och unga i en kommun i Hallands län. Ingen av dem har myndighetsutövning i sin uppgift gentemot klient då personer kommer frivilligt till verksamheten på egen hand
eller med insats från annan myndighetsavdelning
Föräldrar med missbruksproblematik
Johanna är en kvinna i övre medelåldern som varit drogfri i cirka tio år. Hon debuterade med
ett blandmissbruk i yngre tonåren som i senare år övergick till ett missbruk av opiater såsom
morfin och heroin. Hon har två barn, båda är idag i vuxen ålder, men de har bott hemma under
en lång period under hennes missbruk. Barnen anhörig placerades när hon påbörjade sin behandling, och hon återfick vårdnaden när hennes behandling var klar. Johannas första kontakt
med socialtjänsten uppkom efter en orosanmälan till socialtjänsten för hennes missbruk. Hon
uppger att hon i det läget var redo att ta emot hjälp men det var underförstått att om hon inte
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frivilligt gick med på behandling så hade det blivit fråga om tvångsåtgärder. Hela behandlingsprocessen tog sammanlagt tre år och började med en behandlingsplacering som varade i ett och
ett halvt år, där hon genomgick flera olika terapiformer, och hade uppföljning på medicinering
och långsam nedtrappning. Efter placering på behandlingshemmet flyttade hon till kommunens
beroendeboende där hon bodde i ytterligare ett och ett halvt år.
Erika är en kvinna i femtioårsåldern och är en nykter alkoholist fyra år tillbaka. Hon började
missbruka under tonåren och har senare missbrukat alkohol dagligen. Hon är mamma till två
barn, som var i yngre tonåren när hon påbörjade sin behandling. Hon har inte varit placerad,
men barnen flyttade till sin far när hennes alkoholproblem blev påtagliga, barnen har senare
bott hos henne varannan vecka efter att hon avslutat sitt aktiva missbruk. Erika aktualiserades
första gången efter att ha förlorat sitt körkort på grund av att ha åkt fast för en rattfylla då hon
fick körkortet indraget och andra gången aktualiserades hon på grund av alkoholförgiftning.
Hon har genomfört två behandlingsperioder i kommunens öppenvård och en period med gruppverksamhet tillsammans med ett av sina barn där det andra barnet avstod medverkan. Erika
hade anställning och arbetade under tiden som behandlingarna pågick och var hemmaboende i
egen bostad under behandlingens gång.
Frida är en kvinna i trettioårsåldern som än idag är aktiv i sitt missbruk. Hon debuterade i yngre
tonåren då hon började med att testa bensodiazepin, och senare hasch och amfetamin. Hon har
ett barn i förskoleåldern och ett barn i yngre tonåren. Hon har tidigare varit placerad med det
äldre barnet på ett mamma-barnhem. Idag bor det yngsta barnet hos sin far och det äldre barnet
bor på ett HVB-hem. Umgänget med dem är begränsat och sporadiskt och all kontakt med det
yngre barnet sker med övervakning. Hon har vid tillfällen ansökt om frivillig behandling men
detta har inte beviljats eftersom ingen av barnen bor hos henne, så anses öppenvårdsbehandling
i hemkommunen vara tillräckligt för att täcka hennes behov. Provtagningar sker på kommunens
öppenvårdsenhet en gång i veckan, och är ett villkor för att hon skall få träffa sitt ena barn.
Mange är en man i fyrtioårsåldern som idag är aktiv i sitt missbruk. Han debuterade med alkohol
i yngre tonårsperioden, men han gick senare över till hasch, amfetamin och ångestdämpande
mediciner. Han har två barn i yngre tonåren som han har halva vårdnaden om, men kontakten
med dem är sporadisk. Han har själv ha bett om LVM under en period men beviljade då en
frivillig placering för missbruksbehandling. Mange uppger att han sedan länge har en kontakt
på vuxenenheten och uppbär försörjningsstöd. Under tiden då han har levt med barnen och
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deras mamma har han varit han drogfri i några år. Under aktiva perioder när de inte sammanbott
uppger han att han har använt droger när barnen inte varit närvarande.
5.2 Verksamheternas förhållande till föräldrastödjande insatser
Birgitta som är enhetsansvarig för en vuxenenhet uppger att man har delat upp verksamheten
på olika enheter och att hon ansvarar för missbruksenheten. Hon uppger att verksamheten arbetar såväl med andra enheter och gentemot externa verksamheter, såsom behandlingshem och
privata behandlingshem. Birgitta uppger att man nyligen har gått en föräldrastödsutbildning
arrangerad av Region Halland och att de för närvarande utvecklar ett samverkans forum med
konsultationsteam som skall leda till samverkan mellan olika utredande och insatsbeviljande
instanser för att avlasta föräldrar från för många bollar i luften på samma gång. Hon beskriver
att relationer är bärande i arbetet med klienter, och uttrycker att detta stöds av forskning. Hon
återger även att man inom kommunens har förändrat den tidigare traditionen att endast anmäla
föräldrar till mottaget för barn och familjemottagningen när oro för barn föreligger, till förmån
för att lyfta barnperspektivet i alla missbruksärenden där barn förekommer och förklarar att
vuxna med missbruksproblem kan vara sammanboende med någon annans barn, eller ha andra
nära relationer till barn i sin omedelbara närhet och att även barn som inte sammanbor med sina
föräldrar kan behöva stöd för att hantera sina känslor. Detta innebär att de rutinmässigt gör en
anmälan till barn- och familjeomsorgen som får ett utredningsansvar av samtliga föräldrar och
närstående till barn som aktualiseras hos dem för att alla barns behov skall identifieras. Därför
inleds alla kontakter med personer som aktualiseras hos dem med information om att man rutinmässigt har ett anmälningsförfarande, med målsättningen att identifiera alla barns behov. Av
detta skäl ingår bedömningar av insatser för föräldrastöd enbart i enskilda fall och utförandet
av dessa överlämnas till öppenvården.
Caroline som är handläggare på en vuxenhet uppger att enheten hon arbetar för ansvarar för
bistånd för insatser inom socialpsykiatri, missbruk och beroende. Inom verksamheten handläggs försörjningsstöd för målgruppen med missbruksproblematik. Hon uppger att de inom
verksamheten inte arbetar med föräldrafrågor eller har struktur för föräldrastöd eftersom de
arbetar med myndighetsutövning för personer med missbruk och att man hänvisar all form av
föräldrastöd till barn- och familjemottagningar samt öppenvårdsmottagningarna. I de fall det
uppstår oro för barn så görs en orosanmälan till barn- och familjeenheten. Personer som aktualiseras i verksamheter informeras om att man kan erbjuda stöd i kontakt med andra myndigheter
eller mottagningar.
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Alma och Julia som är verksamhetsansvariga för var sin verksamhet inom öppenvården uppger
att verksamheterna de ansvarar för erbjuder bland annat psykosocial behandling, 12-stegs behandling, KBT, återfallsprevention, och anhörigstöd. De uppger att man inom deras enheter
arbetar med individer på uppdrag av socialsekreterare som beviljat insatser och de som frivilligt
söker vård och stöd hos dem. Verksamheternas centrala uppgifter är motiverande arbete, kartläggning och bedömning, stöd till individer och anhöriga. Riktlinjerna utgår från anpassning av
behandling efter individen och verksamheterna arbetar med föräldrastöd utifrån personens egna
behov. De enheter som de ansvarar för bedriver samtal och familjesamtal som utgår från de
psykosociala evidensbaserade metoderna som rekommenderas av Socialstyrelsen. De erbjuder
bland annat program för att stödja konflikthantering och gränssättning inom familjen utöver
anhörigstöd. Julia nämner att man inom hennes enheter hänvisar till stödverksamheten som
ligger under Almas ansvar, och att den egna verksamheten erbjuder särskilda familjeteman som
ingår i behandlingsprogrammet.
Lisa och Ulla är utförare i en gruppverksamhet som erbjuder insatser och öppenvårdstjänster
uppger att de inom deras verksamhet i dagsläget erbjuder grupper för barn och unga. De har
tidigare haft föräldraprogram som har upphört på grund av personalförändringar men man har
en förhoppning om att starta upp det igen. Enheten arbetar endast med ett stödjande pedagogiskt uppdrag som andra enheter kan bevilja bistånd till eller som personer kan erhålla frivilligt att ta kontakt med dem direkt. De nämner att man utgår ifrån en gemensam mall i arbetet
med såväl barn som föräldrar, och att syftet är att stärka relationen mellan dem. Lisa uttrycker
att: [..]”vill man som förälder ha lite stöttning i hur man kan bemöta sitt barn, hur kan jag
prata med mitt barn om dem här bekymrena, så får man ju gärna komma hit eller ringa”.52 Vid
bemötandet av barn och föräldrar utgår de ifrån vad individerna vill i kontakt med verksamheten. Vid det första enskilda samtalet informeras samtliga personer om verksamhetens mål
och upplägg. Signifikant är upplevelse av trygghet i kontakt med verksamheten och att avlasta
barnen från skuld för föräldrarnas missbruk.
5.3 Relationer
I denna del sker en presentation av verksamheternas och föräldrarnas syn på relationer, de delas
upp i olika rubriker.
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Verksamheternas syn på relationer
Samtliga informanter som representerar verksamheter uppger att det är viktigt att skapa en god
relation mellan tjänstemän och klienter, men att det i arbetet kan förekomma svårigheter. Dels
uppger de att relationen mellan tjänstepersoner och missbrukande föräldrar kan förändras beroende på var i behandlingsprocessen föräldern befinner sig men även att det uppstår svårigheter
i interaktioner om föräldrar förnekar sitt missbruk eller inte vill ha hjälp. Ytterligare försvårande
omständigheter uppstår om en förälder till exempel har blivit anmäld, då det kan finnas oro för
att barnen ska bli omhändertagna eftersom detta bidrar till en försvarsinställd attityd från föräldern. En av verksamhetscheferna uppger att oron [..]” kan man ju se ännu mer hos kvinnor
skulle jag vilja säga. Det är ju mycket skuld och skam och mammarollen om dom förlorar sina
barn”.53 Informanten menar att det finns en hårdare samhällssyn på kvinnor som missbrukar än
män, då kvinnor har fler roller som man skall klara av såsom familj, barn och hem.
En av verksamheternas representanter uttrycker särskilt att det för en fungerande relation är
viktigt [..]” att ha tid och att ha ett nära samarbete och att lyssna in deras egna tankar om vad
de själva behöver göra.”54, medan en annan uppger att man måste ha ett icke-dömande förhållningssätt och [..]” så krävs det att personen vågar prata om de sakerna som är viktiga, sen måste
man ibland våga avbryta personen och säga det att nämen det här får du ta i din behandling, för
det är lätt i ett samtal att få för mycket eller ge för mycket.”55 Informanten menar att det är
viktigt att inte glömma bort sitt professionella förhållningssätt i förhållande till sina klienter och
att vara uppmärksamma på att de har ett begränsat uppdrag. En av informanterna nämner att
det är viktigt att man på förhand vet något om personen som inkommer till verksamheten, för
att skapa relationer uttrycker hon att hon har:
Olika hattar när jag möter olika personer, är det en socialt etablerad person eller om det är en
kriminell person eller en narkoman som har suttit inne, asså de e ju olika så att kunna tänka
vem är det ja ska träffa nu, nej det är Ingrid som har jobbat 30 år på försäkringskassan men
du vet så, ja tror de e viktigt att ha olika förhållningssätt.56

Informanten uttrycker att hon skapat sig erfarenhet som bidrar till kunskap om hur hon ska
bemöta olika personer.
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Föräldrars upplevelse av relationer och föräldrastödjande insatser
Samtliga föräldrar uppger att det är viktigt att kunna skapa en god relation till de tjänstepersoner
som de möter och att det är viktigt att man har en egen handläggare som är engagerad med
under hela processen. De två informanter som genomgått behandling och avbrutit sitt missbruk
uppger att de har känt sig motiverade att erhålla stöd och hjälp i sitt föräldraskap. En av dem
uppger att den personliga kontakten med handläggare har varit grundläggande för hennes möjligheter till att erhålla de insatser som bidragit till hennes drogfria liv idag. Hon uttrycker att
handläggare bör arbeta utifrån individens behov och:
Att faktiskt bara gå in och hjälpa individen och inte se till helheten, nu har dem andra gjort
såhär, då ska du göra det här, utan vad behöver du. Det är inte alla handläggare som sitter
och jobbar på det viset, så där det är jätteviktigt, nu hade jag tur som fick en som var sådan.57

Hon uppger att hon är mycket nöjd med de föräldrastödsinsatser hon erhållit och att de har gett
goda resultat. Hon sammanfattar den känsla hon i efterhand har av handläggaren ambition och
uttrycker att [..]”det viktigaste var nästan inte att jag skulle bli drogfri, det viktigaste var att i
slutändan skulle vi bli en familj igen. Så att lita på varandra och liksom fungera ihop, det var
nästan målet.”58. Den andra av dem uttryckte att hon önskat ett större engagemang från de olika
verksamheterna för såväl henne för hennes barn och uttrycker att:
Ja, om man jämför med andra då som tyngre eller det är inte tyngre men det kanske är mer
ohanterligt, som kanske har levt på socialen och sådär, levt, det har ju jag med gjort på ett
sätt men jag menar inte så, men i alla fall, dom upplever jag har mer stöd kanske inte i sitt
föräldraskap men kanske mer det att barnen får stöd, barnens stöd liksom, det kan jag uppleva
som lite negativt.59

Gällande föräldrastöd uttrycker hon att hon inte erhållit stöd i sin föräldraroll och att hon helt
saknade att någon prioriterade barnen. Hon uppger att det äldre barnet under hela processen har
haft en benägenhet att inte vilja tala om hennes missbruk. Erika uppger att man har [..]” låtit
honom vara och sådär. Det är ingen som har hört av sig till dom” [..] “det är aldrig någon som
har tagit kontakt med dom eller så, utan det har ju varit genom mig då.”60 Hon uppger vidare
att hon erbjöds föräldragrupp för vuxna som hon ville medverka i men ingen hörde av sig, så
det uteblev.

57

Johanna: 2017-04-05.
Johanna: 2017-04-05.
59
Erika: 2017-04-06.
60
Erika: 2017-04-06.
58

28

De två informanterna som lever med fortsatt aktivt missbruk upplever att relationen med socialtjänsten är mindre bra. En av dem uttrycker att;
“Just nu är ju min tillit nere i botten. Nä jag vet inte, jag vet inte ens om jag kan få tillit om
vi säger till socialen alltså, myndigheter överhuvudtaget, som de känns idag. Så jag vet inte,
men det som absolut, en människa som lyssnar, asså man respekterar varandra, ja alltså jag
kan lyssna på vad dom tror, vad dom tycker, vad dom tänker, men dom måste ta till sig det
jag säger och inte bara som jag känner nu, jaja, bort tjof, knarkare, pang! Jag känner det spelar
ingen roll vad jag än säger så lyssnar dom inte, dom har redan bestämt hur det skall gå.”61

Trots detta uppger hon att det tidigare har funnits ett fungerande samarbete med en tjänsteperson
på en behandlingsmottagning som bland annat har stöttat henne i kontakt med andra myndigheter. Denna kontakten har hon inte längre tillgång till då insats inte beviljades vid förnyad
ansökan. Hon uppger att [..]” jag tycker dom gjorde väldigt fel asså ja fick ju inte ens göra
behandling när jag missbrukade.”62 Gällande föräldrastöd har de uttalats att man inte kan ge
henne mer föräldrastöd. Själv upplever hon inte att hon har erhållit några insatser för att stötta
henne i sitt aktuella föräldraskap och hon uppger att hon inte heller har fått klar information om
varför barnen är placerade eller vad hon skall uppnå för att återfå dem och detta skapar frustration och förvirring. Hon anser inte själv att det finns skäl för att barnen skall vara placerade men
uppger samtidigt att då hon inte vet vad hon måste förbättra så känns det meningslöst att arbeta
mot drogfrihet.
Den andra informanten med aktivt fortsatt missbruk upplever att relationen är bra med hans
egna handläggare. Han uppger emellertid att handläggaren har bytts ut vid upprepade tillfällen
vid omstruktureringar, personalförändringar och under semesterperioder. Han har vid dessa tillfällen begärt att få tillbaka sin handläggare igen, en process som har tagit olika lång tid varje
gång. För närvarande har han sin egna handläggare och han uttrycker att handläggaren ”[..]
lyssnar på vad man säger och det är liksom ja, hon dömer inte på det sättet, känns det som. Hon
lyssnar på vad man säger och vill hjälpa någon. För dom andra känns det som om man är ett
stort problem bara.”63 Han menar att relationen mellan handläggare och dem bör vara inlyssnande och med en lyhördhet för vad individen behöver hjälp och stöd med. Han uppger att
föräldrastöd inte är något som tagits upp med honom alls och han tror att det kan hänga samman
med att [..]”det är nog mamman som väger mer. Faktiskt, det är det”.64 Han nämner att han tror
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att man inom verksamheter lyssnar mer på mödrar och att de därför erbjuds fler insatser gällande föräldrastöd. Han uppger att han blev frustrerad över att inte få hjälp när han var motiverad till det och tillägger att han inte upplever att någon har erbjudit honom stöd för att stärka
sin föräldraroll. Detta hade han gärna mottagit eftersom han önskar att öka umgänget med sina
barn.
5.4 De föräldrastödjande insatsernas påverkan på familjesituationen
Föräldrar med missbruksproblematik har uttryckt olika erfarenheter och uppfattningar om hur
de insatser som funnits eller finns tillgängliga påverkat familjens situation. En av dem som
genomgått behandling och avbrutit sitt missbruk uttrycker att hon under pågående missbruk
försökte lura sig själv genom att intala sig att allting är bra och blunda för att barnen for illa och
för vad hon hade gjort sig skyldig till när hon hade förbisett viktiga rutiner för barnen såsom
skola, mat och kläder. I efterhand förstår hon inte hur hon kunde intala sig att allt var bra och
att hon skötte sitt föräldraskap. Hon menar att man till sist kommer till det stadiet att det enda
som hjälper är att fortsätta blunda för verkligheten och för att slippa uppleva skuldkänslor var
att ta mer eller tyngre droger. Hon uttrycker att “Det blev en jätteond cirkel, drogerna behövdes
för att kunna ta hand om barnen, det va inte det att jag valde det före dem, utan de behövdes för
att jag skulle orka.”65 Efter flera års behandlingsinsatser som inkluderade ett omfattande anhörighetsstöd där de kunde få hjälp med att förstå varandra har de kunnat lyfta på skamfyllda
känslor och att börja återskapa tillit. Hon förklarar att det svåraste inte är att bli drogfri utan
droger, utan det svåraste är att tänka rätt och att inte gå runt och må dåligt eller ha skuldkänslor
hela tiden. I efterhand upplever hon att terapeutkontakten har varit till störst hjälpt för att uppnå
en drogfri fungerande tillvaro med arbete och fungerande vardagsrutiner. Sammantaget resulterade det i att hennes barn kunde flytta hem igen efter att hon hade avslutat sin behandling.
En av informanterna som har genomgått behandling och avslutat sitt missbruk uttrycker att
insatserna för henne har hjälpt familjen, men hon är i efterhand besviken över att ingen engagerade sig i barnen. I synnerhet för det barnet som inte frivilligt valde att gå gruppverksamhet
uttrycker hon en kvarvarande oro. Hon uppger att hon upplever ett fortsatt ältande från den
numera vuxna sonen som visar sig vid konfrontationer i konfliktfyllda situationer mellan dem,
samt att han i andra situationer inte vill prata om dessa åren alls och hon beskriver honom som
en tyst och tillbakadragen person.
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De informanter som har ett aktivt pågående missbruk i dagsläget har också olika erfarenhet
kring de insatser som de påbörjat eller genomgått. En av dem uttrycker att hon fått för många
anmälningar till socialtjänsten på grund av upplevda brister i hennes föräldraskap, vilket hon
själv inte kan se orsaken till. Själv upplever hon inte att hon brister i sitt föräldraskap och hon
uttrycker att hon inte riktigt förstår varför barnen är placerade. Hon efterfrågar tydligare förklaring för varför barnen blivit placerade och ett ökat stöd för att förändra sin livssituation så att
hon kan skapa den trygghet som behövs för att öka kontakten med sina barn. Helst vill hon att
de flyttar tillbaka till henne och säger sig vara villig att göra de förändringar som krävs. Den
andra informanten med aktivt pågående missbruk uppger att hans familjerelationer sedan tidigare varit icke fungerande och detta beror främst på barnens mamma. Han anger att relationen
till barnen är fungerande, men att mammans inflytande över dem minskar hans möjligheter att
vara aktiv närvarande far. Familjen har inte erbjudits insatser för att förbättra relationen mellan
föräldrarna.
5.4 Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att de kommunala verksamheterna har olika strukturer för arbetet med föräldrar med missbruksproblematik och föräldrastödjande insatser. Det
kan bero på att de olika verksamheternas strukturer och riktlinjer skiljer sig åt dels för att representanterna innehar olika positioner inom missbruks- och beroendevården men också för att de
har kommit olika långt i utvecklingen av det föräldrastödjande arbetet. De två vuxenenheterna
uttrycker att de inte arbetar med föräldrastödjande insatser utan hänvisar detta till öppenvården
och andra aktörer. Det visade sig även att deras arbetssätt skiljer sig från varandra, då en av
enheterna har integrerat barnperspektivet i alla ärenden medan den andra enheten uppger att
man i deras verksamhet inte arbetar med barn- eller familjefrågor alls. Två av de tre representanterna för utförarenheter har temadagar i sitt program som erbjuder föräldrastöd, medan den
tredje för närvarande endast bedriver barn och ungdomsgrupper och därmed inte erbjuder ett
program för föräldrar på grund av personalförändringar inom verksamheten.
Föräldrarna med missbruksproblematik har delvis erhållit föräldrastödjande insatser men enbart
en av informanterna är nöjd och fullgjort de föräldrastödjande insatserna. De andra har endast
fått övergripande information om föräldrastöd men har inte fått eller haft möjlighet att erhålla
det. Resultatet visar att samtliga informanter uppger att goda relationer mellan tjänstepersoner
och föräldrar har en avgörande betydelse, och den informant som har varit delaktig i sin egna
behandling och idag avslutat sitt missbruk uppger att hon haft en mycket god relation till sin
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handläggare. De övriga föräldrarna uppger att relationen med deras handläggare har varit bristande, vilket har medfört konsekvenser för deras rehabilitering. Resultatet påvisar att de föräldrastödjande insatserna har påverkat informanternas familjesituation, men att den endast påverkats gynnsamt när föräldrarna själva upplever att de har erhållit tillräckliga föräldrastödjande
insatser.

6. Analys
I detta kapitel gör vi med utgångspunkt av studiens tre teman en sociologisk analys av studiens
resultat med hjälp av de teorier och den forskning vi har presenterat tidigare i arbetet. Arbetets
teman utgörs av verksamhetens förhållande till föräldrastödjande insatser, en belysning av relationer och en redogörelse för insatsernas påverkan för de informanter som utgör föräldrar med
missbruksproblematik och deras familjerelationer. Varje tema delas in i underrubriker för att
underlätta läsningen. I enlighet med de sociologiska förutsättningarna har vi koncentrerat oss
på hur man arbetar med föräldrastödjande insatser i missbruks- och beroendevården, och hur
detta påverkar familjernas situationer samt vilka faktorer som är avgörande för att insatserna
skall vara framgångsrika.
6.1 Verksamheternas förhållande till föräldrastödjande insatser
Informanterna som representerar verksamheter inom missbruks- och beroendevården har olika
positioner i organisationerna. Tre av dem har chefs- eller ledande positioner på olika nivåer där
de ansvarar för uppgifter som berör verksamhetsansvar såsom utveckling av arbetsmetoder och
personalansvar. En av informanterna är verksam som handläggare och arbetar med myndighetsutövande i relation till klienter. Utförarverksamheten arbetar i direkt relation till de föräldrar
och barn som kommer till dem vid behov av stöd och insatser. Man kan se att det inom missbruks- och beroendevården finns en strukturerad fördelning som reglerar såväl ansvar i förhållande till verksamheten som arbete i direkt relation gentemot föräldrar med missbruksproblematik. Organisationsstrukturen motsvarar Webers byråkratiska modell där han definierar att
man i de byråkratiska organisationerna delar in fasta officiella funktioner i ett hierarkiskt system
som reglerar underordnade och överordnade ansvarsområden. Det innebär att de informanter
som har en ledande chefsposition har en roll som stämmer väl med Webers definition om byråkratins opersonliga arbetsuppgifter. I deras position är de i avsaknad av relation till de klienter
som är i behov av stöd- och insatser, medan de handläggande eller operativa tjänstepersonerna
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som arbetar i direktkontakt med klienter har en svårighet med att förhålla sig opersonlig i kontakt med dem, eftersom det i deras arbetssituationer ingår relationsskapande arbete. Perlinskis
avhandling påvisar att ett personligt förhållningssätt gentemot klienter utgör en motsättning till
den byråkratiska organisationens ideal. Det innebär även att handläggande tjänstepersoner som
arbetar med myndighetsutövning i nära relation till klienter har en position som balanserar mellan lagstiftning som berör myndighetsutövning, organisationens krav och den personliga relationen till klienterna. Enligt Weber är den utövande byråkraten en del av organisationen där
individerna saknar äganderätt till sin position. Det kan tolkas som att de informanter som uppger
att de har ett utövande uppdrag inom missbruks- och beroendevården är underställda de förutsättningar som organisationerna ger dem, med andra ord så måste dem fullfölja de strukturer
och regler som finns. Detta överensstämmer med Webers definition om att det i den idealtypiska
byråkratiska verksamheten finns funktioner som omfattas av regler för utförande. Det kan därmed förutsättas att det finns en distans mellan de som beslutar om verksamhetens strukturer
samt riktlinjer och de som utför uppgifterna i praktiken. I det här sammanhanget kan Webers
definition av idealtyper som är en tänkt struktur som inte återfinns i sin fulla form i verkligheten
förklara att det uppstår ett mellanrum mellan den tänkta idealbilden för verksamhetens utförande och det arbete som i praktiken sker i relation till enskilda klienter.
Det evidensbaserade arbetet och föräldrastödjande insatser
Det framkommer att verksamheterna inom missbruks- och beroendevården integrerar arbetet
med föräldrastöd till föräldrar med missbruksproblematik på olika vis i kommunerna i Hallands
län. De två vuxenenheter som representerar två olika kommuner återger likheter i arbetsstrukturen men även att det finns avgörande skillnader dem emellan. Det gemensamma för dem är
att de hänvisar alla föräldrastödjande insatser till barn- och familjemottagningarna och utförandeenheterna. Skillnaderna är att en av dem uttrycker att de inte alls tar hänsyn till varken föräldraperspektivet eller barnperspektivet i sitt klientarbete eftersom man inte handlägger sådana
ärenden. Den andra enheten uttalar att de utgår från den evidensbaserade modellen i arbetet
med missbrukande föräldrar, och att man har en struktur som innefattar att alla föräldrar och
vuxna som har barn i sin närhet aktualiseras för utredning och insatsbedömning på barn och
familjeenheten. För att förklara dessa skillnader kan man dra en parallell till Avbys studie som
påvisar att den evidensbaserade utvecklingen till största del är en förändring som beslutats om
på politiker- och styrandenivå vilket innebär att det finns en längre process för att nå hela vägen
ut till verksamheternas alla nivåer. Det som kommer till uttryck kan vara att utvecklingsarbetet
i de skilda kommunerna har kommit olika långt eller att det saknas en enhetlig struktur för hur
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det övergripande arbetet ska genomföras för att kommunerna ska vara på samma nivå i sitt
förändringsarbete. Förändringsarbete är en dynamisk process, men om inte den evidensbaserade modellens principer förankras i organisationernas egna övergripande strukturer fullt ut, så
innebär det att enskilda handläggare saknar möjligheter att följa de nya arbetsmetoderna gentemot klienter, och begränsas de till att använda tidigare etablerade kunskapsbaserade metoder.
Resultatet visar därmed att missbrukande föräldrar och deras barn får olika möjligheter att erhålla stöd- och behandling beroende på vilken kommun man är bosatt i. Det kan därför vara av
värde att undersöka om alla länets kommuner fullföljer de lagstadgade skyldigheterna som går
ut på att tillvarata alla barns behov när någon i deras närhet har missbruksproblematik.
Utförande av föräldrastödsinsatser
De verksamheter som arbetar i direkt relation till klienter på utförarsidan har strukturer och
riktlinjer för de insatser de utför. En av verksamheterna som arbetar med utförande av missbruksbehandling återger att de anpassar behandlingsprogram utifrån individens behov och lyfter fram att de bistår med stöd för konflikthantering och gränssättning inom familjen, i övrigt
hänvisar man föräldrastödjande insatser till andra utförarverksamheter. Detta tyder på att verksamheten är flexibel i sitt arbetssätt och bidrar till att ge individer de verktyg som behövs att
förändra sin familjesituation. Det påvisar även att de inom verksamheterna har ett individstärkande perspektiv i sitt arbetssätt som stämmer väl med den evidensbaserade modellen, då representanterna uppger att de vill erbjuda föräldrar med missbruksproblematik delaktighet och
inflytande i sin egen behandling, vilket tyder på att de arbetar med förhållningssätt som kan
tolkas som empowerment. Askheim och Starrin skriver att begreppet innefattar moment för att
stödja individer i en utsatt position genom att förstärka deras känsla av egenmakt, vilket möjliggör att individerna kan förändra sin situation.
Den andra utförandeverksamheten har en pedagogisk gruppverksamhet med öppen ingång för
barn och unga och ger föräldrar möjligheter till vägledande samtal som inte journalförs eller
ger konsekvenser för individer eftersom de arbetar utifrån principer som bidrar till att skapa
trygga relationer. De har inom verksamheten tidigare erbjudit föräldrastödjande insatser genom
att bedriva likvärdig gruppverksamhet för föräldrar som för barn och unga, vilket i dagsläget
inte utförs på grund av personalförändringar. Det innebär att föräldrar som själva vill förändra
sin situation och som är motiverade att få en ökad kunskap såväl om sitt eget missbruk och hur
barnen påverkas av det, inte får möjlighet till detta på grund av förändringar i verksamheten.
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6.2 Informanternas erfarenheter av relationer
Resultatet visar att samtliga verksamheter arbetar utifrån en idealtyp om att relationer med klienter är viktiga i deras vardagliga arbete. Det framkom emellertid att representanterna från de
olika verksamheter lägger olika innebörd i hur en god relation med klienter ska se ut. Bland
annat uttryckte tre av informanterna att det kan uppstå svårigheter för tjänstepersoner att skapa
en relation till föräldrar som inte är samarbetsvilliga och när de måste fatta beslut kring föräldrarnas situation där man inte är överens. Perlinski skriver i sin avhandling att förhållandet mellan socialarbetare och klienter bygger på en obalanserad och ojämlik grund och att bärande
relationer är avgörande för ett lyckat förändringsinriktat arbete. För att förtydliga det som sker
i den sociala interaktionen mellan tjänstepersoner och föräldrar med missbruksproblematik kan
Goffmans teori användas, vilken beskriver att den sociala interaktionen kan betraktas som ett
skådespeleri där det uppstår såväl medvetna som omedvetna intryck som överförs mellan individerna. Det kan tolkas som att det som sker mellan föräldrar och tjänstepersoner är att de påverkas av de intryck som de ger varandra, då mötet dem emellan är en källa för att utbyta information som omfattar förälderns privata situation som tjänstepersonens arbete och uppfattning. Vid detta tillfälle skapar de även en bild av varandra och situationen beroende på hur den
utspelar sig. En annan avgörande aspekt är att mötet dem emellan utspelar sig på tjänstemannens arbetsplats som utgör en symbol för myndighetsutövning som inkluderar tjänstepersonens
kompetens och yrkesroll. Föräldern kan då uppleva sig underordnad på grund av att denne
måste återge sin personliga livssituation som riskerar att bedömas, medan tjänstepersonen har
ett opersonligt förhållningssätt som är kopplat till enbart dennes yrkesroll i den aktuella relationen. Detta styrks av representanter från verksamheterna som uttrycker en medvetenhet om att
tillämpning av anmälningsplikt skadar relationen till klienten.
Scheff skriver vidare att skam och stolthet är grundläggande emotioner som uppstår i sociala
sammanhang som en följd av bekräftade eller brutna sociala band. Känslan som uppstår under
interaktionen kan därmed påverka såväl individens självbild som uppfattningen av den man
interagerar med. Det kan även finnas underliggande motiv för föräldrar i möten med tjänstepersoner att skapa goda band till tjänstepersonen som gör det nödvändigt för föräldern att dölja
saker, eller att inte uttala hela sanningen i alla situationer. I fall där det inte går att dölja faktorer
som exempel fortsatt missbruk eller bristande tillsyn av barn, och om man inte lyckas försvara
sina handlingar kan det uppstå frustration över brutna sociala band som leder till känsla av skam
eftersom föräldern vet att denne har misslyckats och att det kan ge avgörande följder i mötet
med tjänstepersonen. Medan det för tjänstepersoner enbart innebär en känsla av att man utför
35

ett gott arbete när de uppnår goda relationer med sina klienter, och att de sociala banden som
upplevs som brutna är en komplikation i yrkesrollen.
Samtliga föräldrar med missbruksproblematik uppger att relationen med tjänstepersoner är avgörande för att de skall kunna erhålla de stöd- och insatser de önskar. Resultatet visar att endast
en av studiens informanter upplever att de har haft en god relation till sin handläggare på vuxenenheten och att den har varit avgörande för henne för att bryta sitt missbruk och förändra sin
tillvaro. Det kan därför tolkas som att hon upplevt hög grad av empowerment under sin stödoch behandlingsprocess som bidragit till ökat självförtroende och reflektion över sin situation.
Detta stämmer överens med Freires beskrivning om att individer själva måste bli medvetna om
den situation man befinner sig i för att kunna frigöra sig från den. Däremot uppfylls detta inte i
fallet med den andra informanten som avbrutit sitt missbruk. Hon uppger att hon generellt varit
nöjd med behandlingarna men att hon gärna hade tagit emot fler och andra insatser och velat
styra mer än vad som varit möjligt för henne. I hennes fall kan man se att graden av empowerment varit lägre men att andra faktorer i hennes närmiljö, såsom familj och anställning, har
bidragit till att bryta sitt missbruk. De två av personerna som har ett aktivt pågående missbruk
upplever att relationen med sociala myndigheter har skapat frustration hos dem. De båda uppger
att de inte ser till dem som individer och att de har mött tjänstepersoner som har haft en förutbestämd inställning till dem. En av dem uppger att hon känner sig stämplad i kontakt med Socialtjänsten och båda uppger att de saknar inflytande i sin behandlingsprocess. Detta kan jämföras med Valerie Earnshaw & Laramie Smith & Michael Copenhaver studie som påvisar att
upplevelsen av stigma hos individer främst uppstår i möte med vårdpersonal där dålig behandling gav upphov till ångest, frustration och ilska. I likhet med deras studie så kan det uppfattas
att informanterna som har ett aktivt missbruk uppvisar indignation, vrede och vanmakt inför sin
situation som de inte alls har förmåga att påverka eftersom relationer med handläggare inte
fungerar.
6.3 Föräldrastöd och insatsernas påverkan på familjesituationen
Föräldrars erfarenhet av föräldrastöd
Resultatet visar att föräldrar med missbruksproblematik har varierande erfarenhet kring de föräldrastödjande insatser som finns i deras hemkommun. En av föräldrarna uttrycker att hon varit
mycket nöjd med de föräldrastödjande insatserna hon har erhållit och uppger att de har varit
tillräckliga. Medan tre av informanterna uppger att de inte erhållit föräldrastödjande insatser i
sin stöd- och behandlingsprocess eftersom de antingen inte blivit av, de har upplevts bristfälliga,
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inte beviljats eller att de inte informerats om att det finns insatser. Andersson, Bangura Arvidsson, Rasmusson och Trulsson skriver i sin studie att det är viktigt att ge stöd till föräldrar med
missbruksproblematik så de kan ge sina barn en god omsorg. Det kan tolkas som att de föräldrar
med missbruksproblematik som inte får möjlighet att erhålla föräldrastödjande insatser som kan
bidra till förändring för att stärka familjens situation, påverkar såväl dem själva som barnen
eftersom de inte får tillgång till den kunskap som föräldrastöd bidrar med. Man riskerar att
tappa avgörande bitar som är av vikt för att ge sina barn en god omsorg som hade kunnat leda
till förändring även på lång sikt och vilket även utgör en risk för barnens framtida livssituation.
I praktiken kan det innebära att om inte har fungerande rutiner för information eller insatsernas
verkställighet så har de skapat en situation där man bortser från barnens situation. Det är särskilt
viktigt att uppmärksamma detta då Holmila, Raitasalo och Kosolas studie påvisar att missbrukande mammor och deras barn utgör en marginaliserad grupp som ligger i riskzonen för social
utsatthet. Trots att deras studie enbart innefattar missbrukande mammor kan det sättas i relation
till allt föräldraskap, eftersom det är missbruket som är en avgörande faktor för marginalisering.
Scheff skriver att upplevelsen av hotade sociala band kan leda till olika grader av reaktioner
från upplevelser av förlägenhet till starkare upplevelser av utanförskap, som i sin tur i sin yttersta form kan bidra till en alienation där individer till sist isolerar sig i sin egna sociala miljö.
I det här avseendet kan det tolkas som att individer som befinner sig i utsatt position kan alienera
sig från sin egen situation då känslan av utanförskap och marginalisering kan leda till att individerna tappar motivation till att förändra sin livssituation och stagnerar i sitt missbrukstillstånd.
Av det skälet är det avgörande att det finns en beredskap och struktur i verksamheterna som
säkerställer att samtliga föräldrar som är i behov av stöd- och insatser får den möjligheten.
Påverkan på familjesituationen
I studien framkommer det att informanterna upplever att familjerelation påverkas olika av deras
missbruksproblematik. Bland annat så nämner två av informanterna att de har varit föremål för
utredning för bristande föräldraskap eftersom orosanmälningar inkommit till Socialtjänsten.
Detta har lett till att socialtjänsten har startat och genomfört en utredning samt beslutat om
lämpliga insatser för barnens bästa och i båda fallen har det resulterat i placeringar för barnen.
Andersson, Bangura Arvidsson, Rasmusson och Trulsson skriver i sin artikel att när barn omhändertas bidrar det till känslor av skam och skuld hos mammor och att de känsla av att vara
dålig mor. I vissa fall ledde detta till depression och självmordstankar medan andra aktivt sökte
stöd och behandling för att bryta sitt missbruk med avsikten att få tillbaka sina barn. Deras
resonemang styrks i relation till informanterna i denna studie som påvisar att en av mödrarna
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gick in i en långsiktig behandling där motivationen från början var att få ordning på tillvaron
för att hon skulle kunna få tillbaka sina barn. Den andra modern uppger att hon saknar möjligheter att påverka sin situation, att hon inte informeras om vilka insatser som finns för henne att
erhålla samt att hon fått avslag på de insatser hon själv har efterfrågat. Utifrån Scheffs teori om
stolthet och skam kan det dras paralleller till dessa informanter. I det ena fallet kan det tolkas
som att stöd- och behandlingsprocessen bidragit till känsla av stolthet över att ha lyckats med
att såväl få tillbaka sina barn som att avbryta sitt missbruk. Detta har byggt på viktiga faktorer
i mötet med handläggare på socialförvaltningen då dem tillsammans skapade ett socialt band
som bekräftades av dem båda under stöd- och behandlingsprocessen där ett gott samarbete uppstod. I det andra fallet har utgångspunkten enligt informanten varit att det inte är någon mening
att ge henne efterfrågat stöd och hon saknar avgörande förståelse för varför barnen är placerade
och att detta bidrar till att det inte heller är någon ide att avsluta sitt missbruk. Här kan det
uppfattas som att obefintliga sociala band till socialförvaltningens tjänstepersoner skapar en
situation som bidrar till ett förfrämligande till socialtjänstens krav och möjligheter att uppnå
dem. Hennes utsagor kan tolkas som att hon har gett upp att förändra eller förbättra sin situation
eftersom det saknas ett band och en relation till någon som kan bidra till motivation och förhoppning om en förändrad livssituation. De andra två informanterna uppger att de har inte har
varit föremål för utredning för bristande föräldraskap, eftersom det gjorts orosanmälningar från
omgivningen och deras föräldraskap har inte heller uppmärksammats eller ifrågasatts under
stöd- och behandlingsprocesser. Detta tyder på att de inom verksamheter där informanterna
varit aktuella, inte haft barnperspektivet i fokus, vilket lett till att de inte har utrett barnens
enskilda behov. Detta styrks med en av informanternas uttalande om att hon utlovades föräldrastödjande insatser som uteblev trots att hon hade önskar att de hade identifierat det av barnen
som inte frivilligt deltog i aktiviteter under hennes behandling, eftersom hon uppmärksammade
att det ena barnen blev frustrerad och tillbakadragen samt att han ältar hennes tidigare missbruk
än idag. Vidare uppger studiens enda manliga informant att han inte informerats eller erbjudits
föräldrastöd alls i sin behandlingsprocess trots att han uttalar att han önskar att de hade sett
honom mer som en förälder så att han får möjlighet att vara mer delaktig i barnens liv. Detta
kan i likhet med Andersson, Bangura Arvidsson, Rasmusson och Trulssons studie bero på att
man systematiskt hindrar fäder till att vara närvarande föräldrar, genom att inte uppmärksamma
föräldraperspektivet i deras behandling.
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion
Denna studie undersöker hur verksamheter inom missbruks- och beroendevården i Hallands län
arbetar med missbrukande föräldrar och hur de föräldrastödjande insatserna påverkar familjesituationen. Studiens frågeställning lyder; Hur fungerar kommunernas föräldrastödjande insatser för föräldrar med missbruksproblematik? För att besvara den valde vi att använda oss av en
kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade djupintervjuer med sex representanter från
fem olika verksamheter i Hallands län och fyra föräldrar med missbruksproblematik som är
eller har varit i kontakt med socialtjänsten. Den metodologiska utgångspunkten i studien har
varit hermeneutisk. De teorier som tillämpats i studien är, Max Webers Idealtyp och byråkrati,
Ole Petter Askheim & Bengt Starrins empowerment, Erving Goffmans dramaturgiska teori
samt Thomas Scheffs skuld, skam och sociala band. Studies resultat visar att de olika kommunernas verksamheter inom missbruks- och beroendevården i Hallands län skiljer sig åt i arbete
med föräldrastödjande insatser för föräldrar med missbruksproblematik. Det framkom att det
inte finns jämförbara strukturer mellan kommunerna för hur man ska arbeta med de föräldrastödjande insatserna. De undersökta vuxenenheterna för missbruks- och beroendevård från
olika kommuner hänvisar i första hand föräldraperspektivet till respektive barn- och ungdomsenhet. I enskilda fall kan föräldrastödjande insatser ges i uppdrag till utförarenheter. Det framkom även att det i en av utförarverksamheterna under behandlingsprogram har temaveckor som
berör föräldraskap medan den andra utförarverksamheten i dagsläget inte har några föräldrastödjandeinsatser alls, förutom att man som förälder kan kontakta dem via telefon när de är i
behov av stöd.
Undersökningen visar vidare att relationen är bärande i mötet mellan verksamheter och föräldrar med missbruksproblematik. Samtliga föräldrar återgav att relationen har betydelse i stödoch behandlingsprocess, och att det finns förändringsfaktorer som kan påverka relationen med
handläggaren såsom personalförändringar hos verksamheten. Representanter från verksamheter
uppgav att det kan uppstå komplikationer i det relationsskapande arbetet och att det beror på
händelser i den sociala interaktionen som berör föräldrarnas förhållningssätt gentemot dem.
Studien visar att de föräldrastödjande insatserna påverkar familjesituationen beroende på om
de har fått möjlighet till att erhålla eller fullfölja de insatser som finns tillgängliga. Den förälder
som avbrutit sitt missbruk har en mycket god erfarenhet av erhållna insatser då de möjliggjorde att hon
kunde återskapa en god relation till sina barn. De övriga som inte erhållit eller fullbordat utlovade insatser saknar eller har bristande relation till sina barn i dagsläget. Sammanfattningsvis visar studien att
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relationen mellan tjänstepersoner som representerar verksamheter och föräldrar med missbruksproblematik är viktig, samt att dessa relationer har stor betydelse för att stöd- och behandlingsprocessen skall få framgång och därmed även påverkar föräldrarnas möjligheter att skapa en
gynnsam relation till sina barn.
Vår förhoppning är att denna studie ska inspirera fler till att genomföra undersökningar för att
identifiera handläggarnas förutsättningar för sitt relationsskapande arbete med klienter. Vårt
förslag till framtida forskning är att undersöka sambandet mellan organisatoriska förutsättningar, riktlinjer, strukturer, principer vid myndighetsutövning och handläggarens egna upplevelser och erfarenheter, samt att i vidare utsträckning undersöka hur klienter och brukare uppfattar att kommunala verksamheter uppfyller sina ambitioner och idealtypiska målbilder för sin
verksamhet.
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9. Bilagor
Intervjuguide ”verksamheter”
Presentation
•

Kan du berätta lite kort om dig själv och din yrkesroll?

Information om verksamhetens arbete
•

Kan du beskriva hur organisationens ansvars- och uppdragsfördelning ser ut för målgruppen? (Vad formulerar ansvar och hur delegeras det vidare? Ramar, lagar, regelverk)

•

Har ni några särskilda riktlinjer för hur ni ska stödja föräldrar med missbruks-problematik? – I sådana fall vilka?

•

Hur arbetar ni inom verksamheten med föräldrastöd till föräldrar med missbruksproblematik?

•

Vad har ni för olika sorters insatser som ni kan erbjuda föräldrar med missbruksproblematik för att stärka deras föräldraroll?

•

Vad är det för information ni ger till föräldrar med missbruksproblem?

•

Vad är det för information ni ger om föräldrastöd till föräldrar med missbruksproblem?

•

Hur bidrar ni med stöd och insatser för anhöriga? (barn, närstående)

•

Vill du berätta lite kort om hur ni går tillväga under hela processen med missbrukande
föräldrar? (från början till slut eller från beslut till praktik)

Erfarenheter av föräldrars mottaglighet
•

Hur upplever ni att föräldrar tar emot den informationen ni ger dem?

•

Får ni intryck av att föräldrarna känner sig engagerade i att fortsätta med den stöd och
hjälp ni erbjuder, efter första mötet? - Om inte, varför?

•

Vad tror du att föräldrar upplever som mest positivt under processen med föräldrastöd?
(Från information till praktik)

•

Vad tror du att föräldrar upplever som mest negativt under processen med föräldrastöd?
(Från information till praktik)
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Samarbete
•

Hur tycker du att samarbete med föräldrar med missbruksproblematik fungerar? (Under
hela processen)

•

Kan du nämna något som du tycker fungerar särskilt bra?

•

Kan du nämna något som du tycker fungerar mindre bra?

•

Hur arbetar ni med föräldrastöd vid eftervård; efter insats eller placering/fängelsestraff?
(Finns det fortsatt samarbete?)

•

Vad behövs för att ett “fall” skall anses avslutat? – I sådana fall vem fattar beslut om
avslutande kontakt, avslutas kontakten helt?

•

Hur går det till att avsluta en kontakt eller en insats?

Relationer mellan verksamhet och förälder
•

Anser du att det är viktigt för behandlare/utredaren att skapa en god relation med föräldrar som är i behov av stöd och hjälp? – Om ja, varför? Om nej, varför?

•

Vad tror du är viktigt för att uppnå en fungerande relation med föräldrar som har missbruksproblematik?

•

Finns det något särskilt som kan försvåra relationen mellan behandlare/utredare och
föräldrar?

Insatser och dess påverkan på föräldrar
•

Hur tror du att de insatser ni erbjuder påverkar föräldrar med missbruksproblematik
under behandling?

•

Hur tror du att de insatser ni erbjuder påverkar föräldrar med missbruksproblematik
efter behandling?

•

Hur tror du att insatser ni erbjuder påverkar familjerelationer?

Övrigt
•

Finns det något område du skulle vilja att ni förbättrar/gör annorlunda?

•

Har du förslag på förbättringar?

•

Har du något mer att tillägga?
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Intervjuguide föräldrar
Presentation
•

Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? (Missbruk, föräldraskap, hur
många barn har du, hur länge har du missbrukat)

•

Kan du berätta om insatser eller placeringar du har erfarit?

Information från verksamheter
•

Vilka insatser har du blivit erbjuden för ditt missbruk?

•

Vad fick du för information under ditt första möte med verksamheten?

•

Hur har du informerats om möjligheter till föräldrastöd? – Om ja, vilka insatser har
du i detta fall erbjudits?

•

Hur upplever du att de verksamheter du har mött, har arbetat med att stödja dig i din
föräldraroll?

•

Har du erbjudits särskilda insatser för att stärka dig i ditt föräldraskap?

•

Hur upplever du att verksamheterna har bidragit till stöd och hjälp till din familj?

•

Har dina/ditt barn blivit erbjuden särskilda insatser, såsom stöd och hjälp? – och eventuellt sambo?

•

Hur tycker du att man har tagit hänsyn till att du är förälder under din missbruksbehandling?

•

Kan du kort berätta om hela processen från början till slut?

Erfarenheter av bemötande
•
•

Hur upplever du information som du fått från verksamheterna?
Kände du dig särskilt engagerad med att fortsätta erhålla den stöd och hjälp du erbjudits? – om inte varför?

•

Vad upplever du har varit mest positivt under processen? (Från information till praktik)

46

Samarbete
•

Hur tycker du att samarbetet har fungerar? (Under hela processen)

•

Kan du nämna något som du tycker fungerar särskilt bra?

•

Kan du nämna något som du tycker fungerar mindre bra?

•

Hur upplever du eftervården; efter insats eller placering/fängelsestraff? (Fanns det
fortsatt samarbete?)

Relationer
•

Tycker du att det är viktigt att det finns en god relation mellan dig och verksamhet? –
om ja, varför? Om nej, varför?

•

Vad tycker du är viktigt för att uppnå en fungerande relation med tjänstepersoner/verksamheter?

•

Tycker du att något har varit särskilt svårt med samarbetet eller i relationen till tjänstepersoner/verksamheter?

•

Hur såg/ser du på relationen med familjen innan behandling? (Barn, sambo)

•

Hur såg/ser du på relationen med familjen under behandling? (Barn, sambo)

•

Hur såg/ser du på relationen med familjen efter avslutad behandling? (Barn, sambo)

Insatser och dess påverkan
•

Hur har de olika insatserna som du erbjudits påverkat dig under behandling?

•

Hur har de olika insatserna som du erbjudits påverkat dig efter behandling?

•

Hur har de olika insatserna påverkat familjerelationen?

Övrigt
•

Finns det något område du skulle vilja förbättrades/eller gjordes annorlunda?

•

Har du förslag på förbättringar?

•

Har du något mer att tillägga?
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