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Abstract 

The aim of this essay was to study how the communities work with groups as a support to 

children with addictive parents, and to increase my understanding of the groups meaning as a 

support. My main questions have been: How are the child group sessions formed? What kind 

of experience does the group leaders have regarding their functions? The study is a qualitative 

investigation that has been turned to prefessionals in the subject area and  is based on 6 

interviews and secondary sources. The material has been analyzed from a narrativ theory as 

well as a salutogent perspective. Research shows that children growing up in an addictive 

environment often have decreased psychological health and are overrepresented amongst 

those who developed a future addiction. During the 1990- ies the first groups for children in 

addicted enviroments developed in Sweden and since then the groups have improved 

intensely. Reasearch shows that support is an important part for children with addictive 

parents and those who has managed well in life has had an adult to support and confirm them. 

All of my interviews worked with children are people too (CAP) as a method but the shape of 

the groups were formed differently. They showed the importance of meeting with other 

children in the same situations and rebuilding their self esteem. It was important that the child 

was aware that the parents addiction wasn´t their fault and nothing they could change. My 

result clearly shows the importance of the group existence and describes that the children 

progressivly opened up and could talk about their experiences. The need of the group sessions 

felt as large but the difficulty lies in how to get the children to enter the group. In the matter of 

development my interviews wanted the public to be more aware of these problems and let 

them know that these groups existed. 

Keywords: children, addictive parents, groups, support, professionals perspective 
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Förord 

Först av allt vill jag tacka mina intervjupersoner som delade med sig av sin tid och 

erfarenheter och därigenom gjorde denna studie möjlig. 

Jag vill även tacka min handledare för kreativa råd och synvinklar under arbetets gång. 

Till sist vill jag rikta ett tack till familj och vänner som under arbetets gång ställt upp med allt 

från praktisk hjälp till råd och speglingar av mina funderingar 
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1. Inledning 

Missbruk är ett stort samhällsproblem som det ofta skrivs om i tidningarna. Däremot läser 

man inte mycket om barnen som finns bakom missbruket. Vuxna berättar bakåt om sin 

uppväxt i missbruk men man läser inte om barns aktuella situation i missbruksmiljö. Många 

självbiografier har getts ut av barn som växt upp i dessa förhållande och de jag har läst 

skildrar en negativ upplevelse av en barndom i missbruk, exempelvis Svinnalängorna av 

Susanna Alioski och Mig äger ingen av Åsa Linderborg. 

Även riksdagens utskott har tagit upp problematiken kring barn i missbruksmiljö 

 

” Det allvarligaste problemet är de barn som växer upp i 

missbruksmiljöer och i stor utsträckning blir bestulna på sin 

barndom. De bor mitt ibland oss men hur deras liv ter sig har 

omgivningen ofta inte en aning om.”(SOU 1994:29) 

 

Under hösten 2009 gjorde jag min verksamhetsförlagda utbildning på ett behandlingshem för 

missbrukande mammor med barn. Barnverksamheten arbetade med CAP (Children Are 

People too) med de barn som var 5 år och äldre. Som fortsatt timanställd på 

behandlingshemmet har jag fått möjlighet att följa flera barn under behandlingen och fått ett 

nytt perspektiv på hur konsekvenserna av ett missbruk kan påverka barnen. Det har väckt ett 

intresse för hur barngrupper utformas i kommunerna samt vilken erfarenhet som finns hos de 

yrkesverksamma om grupperna som stöd.  

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Avgränsning av studien 

Då jag var intresserad av att se hur erfarenheter och utformning av barngrupper som stöd såg 

ut hos de yrkesverksamma har studien riktats till de kommuner som använder sig av 

barngrupper som stöd.  Missbruk är ett stort område som innefattar många typer av missbruk 

som jag därav avgränsat till alkohol- och narkotikamissbruk.  
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2.2 Begreppsdefinitioner 

De centrala begreppen jag använt mig av är missbruk, barn och stöd. Missbruk definieras i 

denna uppsats enligt Bergstöm (1996) 

” Ordet missbruk används för att beteckna en vanemässigt överdriven konsumtion” och att 

”Med överdriven menas att konsumtionen leder till skador av medicinsk, psykologisk eller 

social natur (där problem till följd av skadorna har uppstått i relation till omgivningen)” (s.10) 

Stöd i denna uppsats är enligt min egen definition en form av insats/hjälp för att barnen ska få 

bearbeta sina upplevelser och därigenom främja den psykiska utvecklingen.  

Med barn menas varje människa under 18 år enligt socialtjänstlagen 1 §.  

 

2.3 Problemområde 

Hansen (1995) skriver att gränserna mellan bruk, missbruk och beroende är flytande och svåra 

att definiera och att ”missbruk kan leda till beroende” (s 18) Vidare skriver han att 

undersökningar visat att barn till missbrukare oftare har problem med ångest, dålig självbild, 

depression och utåtagerande beteende. Den förändring som sker med föräldern när de är 

berusade skrämmer och oroar barnet. För att barn ska känna trygghet under sin uppväxt 

förutsätts en viss grad av stabilitet och förutsägbarhet. När föräldern berusar sig kan barnet 

inte förstå omgivningen som förutsägbar och tryggt vilket är en skrämmande upplevelse för 

barnet och leder till att barnet ofta får en konfliktfylld relation till sina föräldrar. De tycker om 

sina föräldrar när de är nyktra men föraktar samtidigt dem när de är berusade. Missbruk är 

förknippat med skam vilket leder till att man försöker dölja problemet. Barnen kan uppfatta 

sin familj som annorlunda och har hela tiden en hög beredskap för att ingen ska märka vad 

som pågår. I många fall får barnen använda lögner för att dölja familjens missbruk vilket 

strider mot de principer om ärlighet som de har lärt sig. Konflikten som uppstår kan leda till 

att känslor av mindervärdighet och otillräcklighet stärks hos barnet. Barnen blir osäkra på vad 

som är normalt och tar ofta på sig skulden för konflikterna inom familjen. Det är svårt för 

barnet att bryta tystnaden och berätta om missbruket i familjen, men den tystnad som omger 

ett missbruk måste brytas för att kunna ge barnet den hjälp det behöver. Målet måste hela 

tiden vara att förmedla till barnet att man får lov att prata om missbruksproblem. Det är också 

viktigt att den person som pratar med barnet har en kunskap och förståelse om problematiken 

kring ett missbruk. För att hjälpa barnet måste man vara observant på de signalerna som 
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barnet sänder ut och bekräfta för barnet vad det är man ser. Att etablera fasta samarbetsrutiner 

är av största vikt för att kunna se och förhålla sig till barnens bekymmer. (Hansen 1995) 

Enligt Cohen (1997) är den första redovisningen som belyst barn till missbrukares situation 

SOU 1994:29. 

 ”Enligt kommissionens mening är det övertygande belagt att alkoholmissbruk i familjen 

påverkar och skadar familjemedlemmarna. I synnerhet är de skador barn utsätts för 

alarmerande. De stödinsatser som förekommer står inte i proportion till problemets 

omfattning.” (Cohen, 1997, s16)  

Forskning visar att barn som trots sin svåra barndom funnit harmoni i livet som vuxna haft 

någon i sin närhet som visat bekräftelse, vågat se dem, gett hopp och stöd samt lyssnat på 

deras berättelser. Alkoholens skadeverkningar är väldokumenterade och barnen i 

missbruksfamiljer lär sig tidigt olika överlevnadsstrategier för att hantera sin situation. 

Forskning visar även att barn som växt upp med missbruk har sämre psykisk hälsa än 

genomsnittsbefolkningen och är överrepresenterade bland dem som fastnat i ett missbruk. 

Sorg, skam, skuld och vrede kan leda till svårigheter i livet som till exempel depression 

(Cohen, 1997). 

I september 1990 skrev Sverige under barnkonventionen och åtog sig därmed sig att uppfylla 

den med de resurser man har. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som säger att barn har 

rätt att få sina behov tillgodosedda vilket land man än bor i. I inledningen beskrivs att man ska 

erkänna varje människas värdighet och rättigheter för frihet och rättvisa och att barnets bästa 

alltid ska komma i första hand. För att uppnå en fullständig utveckling av sin personlighet bör 

barnet växa upp i en familjemiljö och omgivning av kärlek, förståelse och lycka. I artikel 3 

punkt 2 står att  

”Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet” 

(barnkonventionen) 

Begreppet barnets bästa är en grundpelare i barnkonventionen och finns återskapat i SoL 

vilket motsvarar artikel 3 i barnkonventionen. En kommitté tillsattes redan 1996 för att 

klarlägga hur barnkonventionens innebörd har uttrycks i lagstiftningen vilket har lett till 

flertal propositioner. Ännu har dock inte barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. 

När det gäller stöd till barn står det i SoL 2 kap 2 § att ”Kommunen har det yttersta ansvaret 
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för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”. (Norström & 

Thunved, 2007, s38)  

I socialtjänstlagen kapitel 5 står om barn och unga att socialnämnden ska 

”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden” (Norström & 

Thunved, 2007, s100) Insatserna för barn och ungdomar bör ha ett syfte att underlätta den 

uppgift familjen har i att ge en känslomässig trygghet. Bestämmelserna som anges i 

paragrafen är allmänna och målinriktade bestämmelser och särskilt betonas vikten av 

samarbete med hemmen. Socialtjänsten har skyldighet att följa utvecklingen hos de barn där 

man får kännedom om en ogynnsam utveckling och erbjuda stöd och hjälp. När det gäller 

insatser för den enskilde har socialtjänsten även skyldighet att vid behov samverka med andra 

samhällsorgan för utformning och genomförande av insatsen. (Norström & Thunved, 2007) 

 

För 6 år sedan gav Bengtsson & Gavelin (2004) ut sin bok Familjer och missbruk och 

beräknade då att 10-15 % av alla barn växer upp i en miljö där missbruk existerar. De flesta 

av de barnen lever i vad man kallar ett dolt missbruk, där problematiken inte 

uppmärksammats av utomstående. De menar att de flesta föräldrar har en krets av släkt eller 

vänner som de kan vända sig till i behov av stöd. Många missbrukare har en rädsla för att bli 

ifrågasatt som förälder och vågar därför inte vända sig till någon för att få stöd i sin 

föräldraroll. Följden av detta blir att man som förälder och missbrukare känner sig ensam eller 

utsatt. Utgångspunkten för stöd måste alltid vara att föräldrarna vill vara goda föräldrar och 

vill sitt barns bästa. Man ska inte blunda för de svårigheter som finns men målet ska vara att 

skapa en förändring. Det viktigaste är att hjälpa barnet förstå sin tillvaro, sina reaktioner samt 

sig själv genom att bekräfta upplevelser och sätta in dem i rätt sammanhang. (Bengtsson, 

Gavelin, 2004) 

2.4 Gruppernas framväxt 

På 1960- talet utvecklades Al-anon genom AA (anonyma alkoholister) i Sverige.  

Al-anon är en förening som erbjuder anhöriga till missbrukare stöd i tillvaron. Gruppen finns 

för vuxna samt för tonåringar och den första gruppen registrerades 1976. Under 80- talet 

skedde den verkligt stora spridningen av grupper och idag finns ca 140 grupper. (al-anon) 

 

Den första gruppverksamheten för barn med missbrukande föräldrar utvecklades i början på 

1991 vid Ersta Vändpunkten i Stockholm.  Detta blev startpunkten för en dramatisk 

utveckling inom verksamheten. Till en början var arbetet i grupperna en utveckling mellan 
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rädda barnen och diakonisällskapen. Grupperna riktade sig till högriskgrupper som barn till 

missbrukande föräldrar, barn som upplevt våld och barn med psykiskt sjuka föräldrar. Med 

tiden blev verksamheterna även en angelägenhet för socialtjänsten och en samverkan mellan 

olika barnavårdsaktörer inom det sociala. Manualen man arbetade efter när grupperna 

startades var baserad efter Children Are People too, CAP. (Forinder & Hagborg, red, 2008; 

Gustafsson, 1996) 

Children Are People too utvecklades ur erfarenheterna från Al-anons tonårsgrupper. 

Programmet inriktar sig på att barnen ska få träffa andra barn i likartad situation och bli sedda 

och respekterade för den de är. Barnen får en kunskap om vad kemiskt beroende innebär samt 

möjlighet att bearbeta svåra händelser och uttrycka sina tankar och känslor. Målet är att ge 

kunskaper hur man kan göra för att må bättre och att växa som människor. Programmet 

bygger på 8 teman om känslor, försvar, kemiskt beroende, risker och val, familjer, 

kommunikation samt att alla är unika. Dessa teman arbetar man efter i två omgångar, varav 

den andra gången är en fördjupning för att bearbeta temats betydelse. Arbetet i gruppen 

baseras utifrån att rita, göra rollspel, leka och sjunga. (Cohen, 1997) 

 

1993 inledde Rädda barnen projektet ”Barnet i alkoholistfamiljen”. Programmet är ett stöd i 

grupp för barn i missbruksmiljö och utgår från handboken När mamma eller pappa dricker. 

Boken inleds med en dagbok skriven av Linda som bor med en alkoholiserad pappa och 

börjar sedan med temat hur det är att leva med en mamma eller pappa som dricker. 

Programmet utgår från barnens behov och vikten av att barn träffar andra barn i samma 

situation för att bryta ensamheten. Man arbetar med att barnen ska lära sig sätta ord på sina 

känslor, bli sedda och lära sig att säga nej. I boken finns teman för 23 träffar där varje tema 

har förslag på övningar som man kan arbeta utifrån. Grupperna syftar till att öka barnets 

självkänsla. (Gustafsson, 1996; Arnell & Ekbom, 2002) 

 

3. Syfte  

Mitt syfte med studien har varit att studera hur det i kommunerna arbetas med barngrupper 

som stöd till barn i missbruksmiljö samt öka min förståelse av gruppens betydelse som stöd ur 

yrkesverksammas synvinkel. 
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Frågeställningar 

- Hur utformas arbetet i barngrupperna? 

- Vilken erfarenhet har ledarna om barngruppens funktion? 

 

4. Tidigare forskning 

1996 skrev Margareta Gustafsson en kartläggningsrapport om insatser för barn till 

missbrukare. Rapporten skrevs i två syften. Dels för att ”få en uppfattning om insatserna som 

görs för att öka kunskaperna om barn till missbrukare och höja kompetensen hos den personal 

som möter barnen i dagligt arbete” (Gustafsson, 1996, s6). Det andra syftet var att få en 

kännedom om vilken omfattning som fanns av gruppverksamheter för de barn som växt upp i 

missbruksmiljö. Undersökningen avgränsades till barn till alkoholmissbrukare då de ansågs 

vara den största gruppen.  

Rapporten tar upp tidigare forskning inom området och skriver att fram till 1930- talet var 

målgruppen för forskning de som hade ett eget missbruk och först några decennier senare 

riktades ett intresse mot de barn som fanns i missbrukarens närhet. Under 1950- talet gjorde 

Ingvar Nylander ett pionjärarbete där han undersökte barn till alkoholiserade fäder. Han 

konstaterade att barnen var både fysiskt och psykiskt försummade och visade 

beteendestörningar samt psykiatriska och kroppsliga symtom. Den kontrollgrupp som ingick i 

undersökningen visade ingen motsvarighet för dessa symtom. Efter 20 år gjorde professor 

Per-Anders Rydelius en uppföljning på dessa barn och fann att speciellt pojkarna hade haft en 

olycklig utveckling med eget missbruk, psykiska sjukdomstillstånd samt kriminalitet.  

De glömda barnen skriven av Margret Cork på 1960- talet är en annan viktig kunskapskälla 

som genom sitt budskap med boken inspirerade andra att skriva om barn till missbrukare.  

”Den forskning som finns om barn, som trots svåra uppväxtförhållanden utvecklats till socialt 

fungerande vuxna, visar på betydelsen av stöd och bekräftelse från någon vuxen” (Gustafsson, 

1996, s3) 

Materialet till kartläggningen inhämtades genom länsstyrelsens enheter och personer som 

arbetade i grupperna. Rapporten har undersökt de olika insatsernas utformning i hela Sverige, 

uppdelat på län. De som arbetat i grupperna och har en längre erfarenhet är övertygande om 

gruppernas positiva förtjänst. Även de som inte har arbetat så länge med barngrupperna säger 
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sig vara överväldiga av de resultat de upplevt. Det samlade intrycket är att barn och ungdomar 

stärks påtagligt genom gruppernas samvaro och teman. Barnens självförtroende ökar och de 

blir öppnare och vågar prata mer om sina upplevelser. (Gustafsson, 1996) 

2008 skrev Agneta Tinnfält sin doktorsavhandling Adolescents´perspectives – on mental 

health, being at risk, and promoting initiatives. I inledningen beskrivs barn och ungdomar I 

missbruksmiljö som en utsatt riskgrupp och att man beräknar att upp till vart 5: e barn växer 

upp under dessa förhållanden. Tinnfält skriver att tidigare forskning visat att missbruksmiljö 

är en oförutsägbar och kaotisk situation som innebär en risk för barnen att utveckla psykiska 

problem. Studier visar också att det finns en högre risk för att bli omhändertagen och att bli 

utsatt för våld.  

Studien är uppdelad i 4 olika kvalitativa delstudier. Den första studien innefattar 15 flickor 

och 11 pojkar på 15 år som intervjuades om skolan roll. Studie 2 riktades till fyra skolor i 

centrala Sverige som deltagit i tidigare studier där 48 elever valdes ut för intervjuer om 

begreppet mental hälsas innebörd. 30 av dem var flickor och 18 var pojkar. Den tredje studien 

vände sig till ungdomar som rekryterades från stödgrupper för barn till alkoholiserade 

föräldrar där 27 ungdomar mellan 12 och 17 år deltog, varav 24 var flickor. Intervjuerna 

genomfördes både i grupp och enskilt. Den sista delstudien innefattade 25 intervjuer i 9 

kommuner som fått ersättning av socialdepartementet för projekt till barn i riskzon.  

Syftet med studien var att undersöka ungdomars perspektiv på psykisk hälsa och hur de anser 

att psykisk hälsa kan främjas för att få en fördjupad kunskap om stöd till barn och ungdomar 

som riskerar att fara illa. Det huvudsakliga resultatet av första studien visade vikten av att 

vuxna lyssnar och vågar ställa frågor samt att få vara delaktig som barn/ungdom i vad som 

händer. I den andra studien beskrev ungdomar psykisk hälsa som känslomässiga upplevelser 

av både positiva och negativa karaktärer. De positiva var harmoni, lyckokänslor, bra 

självkänsla, vara omtyckt och ha någon att prata med. De negativa beskrevs som dålig 

självkänsla, stress, känsla av att vara olycklig, känsla av att inte vara omtyckt och inte känna 

sig lycklig i hemmet. I den tredje studien visade sig kompisar vara ett viktigt stöd och 

ungdomarna menade att man gjorde en riskbedömning om man vågade lita på någon 

tillräckligt mycket för att berätta. Det fanns en önskan att berätta samtidigt som det var en 

rädsla att någon skulle få veta. Processen att avslöja var i flera steg där man trevade sig fram 

för att på något sätt få ut känslorna som de bar på. Avslutningsvis visade den sista studien på 

att de medel som delats ut hade en stor betydelse för gruppernas utformning. (Tinnfält, 2008) 
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Francesca Östberg skrev 2010 rapporten Bedömningar och beslut från anmälan till insats i den 

sociala barnavården. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur sorteringsarbetet 

formas av socialsekreterarnas bedömningar samt hur besluten går till. Materialet samlades in 

på två socialkontor och innefattade intervjuer och enkäter med socialsekreterare om de beslut 

av samtliga ärende som inkom under en 2 månaders period. Totalt handlade det om 260 barns 

ärenden och 42 socialsekreterare deltog i studien.  

I rapporten beskrivs forskningen inom området i Sverige som sparsam men flera större studier 

har genomförts i anglosaxiska länder. Där har resultaten visat på större sannolikhet för 

utredning om en professionell gör anmälan och om det finns synliga skador, konkreta bevis 

samt om föräldern kraftigt avviker i föräldrabeteende eller inte visar vilja till förändring. 

Forskningen visar även att antalet anmälningar ökat i västvärlden.  

Östberg analyserade studien både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa analysen 

bestod av att se vilka samband mellan faktorerna som fanns mellan inledning av utredning 

och beslut. För att fördjupa förståelsen av faktorernas betydelse utfördes även en kvalitativ 

analys. Resultatet av studien visade att av 260 anmälningar var det 79 som gick till utredning 

och 53 av dem ledde i sin tur till en insats. Pojkar var överrepresenterade i alla åldrar och de 

flesta anmälningarna inkom via polis eller annan myndighet. Anledningen till anmälan var i 

47 % av fallen konflikter i familjen, 18 % var försummelse/vanvård, 9 % missbruk och 19 % 

skolrelaterade problem. I de fall där polisen gjort anmälan om förälders missbruk ledde ingen 

av 6 anmälningar till utredning. I de fall där anmälan inkommit av annan än polisen utreddes 

9 av 17 barn. De anmälningar som utreddes i lägst grad var de som inkom från grannar eller 

allmänheten. Totalt utreddes 39,1 % av anmälningarna gällande missbruk och 32,6 % 

gällande vanvård.  

”Förvånande är att missbruk inte tycks vara en anmälningsproblematik med större sannolikhet 

för insats” (Östberg, 2010, s111) 

Rapporten visade även att ensamstående utreddes mer än sammanboende och flickor utreddes 

oftare än pojkar men det var ingen skillnad om man tidigare varit aktuell inom socialtjänsten. 

(Östberg, 2010) 

What Counts in Child Protection and Welfare är en studie av Anne Halvorsen från 2009 där 6 

personer intervjuats om sin erfarenhet om den insats de fått som barn. Syftet var att få en 

insikt från klienternas synvinkel om hur man förstår relationen i långa loppet mellan olika 
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dimensioner i beslut som tagits för dem själv i barndomen. Resultatet visade tankar om vad 

som åstadkommits och vikten av att bli bekräftad och accepterad, få leva ett normalt liv med 

ett normalt hem och lära sig se vilka möjligheter som finns. De som intervjuats hade lyckats 

bra i sina liv och hade egna hem, arbete eller studier. De återgav både positiva och negativa 

upplevelser och även om de var skeptiska till vissa aspekter var inställningen ändå generellt 

sett positiv till socialen. De upplevde att de tagits på allvar och upplevde att de hade fått det 

stöd de behövde. En kvinna påpekade vikten av att möta andra vuxna och förebilder och se att 

vuxna kan vara på andra sätt än den egna missbrukande föräldern. Halvorsen menar att barn 

som omhändertagits precis som andra behöver någon som bryr sig om dem och att hjälp och 

stöd som ges så tidigt som möjligt ska förebygga ett omhändertagande. (Halvorsen, 2009) 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Min teoretiska utgångspunkt som följt mig hela vägen har varit en narrativ teori eftersom min 

uppsats handlar om just berättelser och erfarenheter av gruppen som stöd. Narrativ teori och 

metod är ett sätt att förstå den sociala verkligheten genom dess konstruktion. Det finns inte en 

narrativ teori utan flera olika, exempelvis hermeneutik, psykoanalytisk teori och 

dekonstruktion.  

Genom att sätta enskilda händelser i relation till andra och placera dem i rätt sammanhang kan 

man förstå en berättelse genom de sammankopplade delarna. Man väljer vilka erfarenheter 

och händelser som är väsentliga faktorer och organiserar dem utifrån ett eller flera teman. 

Detta bestämmer vilka händelser som ska lyftas fram och hur de ska ges mening. (Johansson, 

2005) 

Under arbetets gång när jag lyssnat på mina intervjupersoners berättelser blev jag 

uppmärksam på perspektivet om salutogenes.  

Ett salutogent perspektiv flyttar fokus från problemen till möjligheter och resurser hos 

enskilda individer och deras omgivning. Det bidrar till att fokusera på vad som främjar hälsa 

samt att hantera svårigheter i livet genom att identifiera de resurser som begränsar 

problemutvecklingen (Gassne, 2008). Perspektivet att fokusera på möjligheter och inte 

problemet kunde härledas till arbetets utformning med barnen i grupperna. 
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6. Metod 

Detta avsnitt beskriver hur jag gjort mitt urval, samlat in material samt hur studien har 

genomförts.  

6.1 Urval 

Urvalet gjordes genom ett klusterurval. Då tidsramen för arbetet inte tillät längre avstånd 

avgränsades studien till Skåne län. För att hitta mitt urval till undersökningen sökte jag efter 

information om mitt område. 2009 gjordes en kartläggning på uppdrag av länsstyrelsen på 

vilket stöd som finns till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne. 30 av 33 kommuner erbjöds 

någon form av barngrupper som stöd. 6 av kommunerna köpte detta stödet av andra 

kommuner och 7 hade ett gemensamt samarbete med arbetet i barngrupperna. (länsstyrelsen)  

Från de 7 kommuner som hade ett samarbete med varandra valdes 1 kommun ut. Av de övriga 

kommunerna valdes 5 kommuner ut av de 23 som själva tillhandahöll stöd och inte köpte det 

av någon annan kommun. Kontakt togs med de utvalda kommunerna för information om vem 

som var ansvariga för barngrupperna. En av kommunerna tackade nej till deltagande direkt 

vid telefonkontakt då de själva gjorde en utvärdering på just insatser till barn i 

missbruksmiljö. 1 kommun önskade kontakt via brev och resterande 5 via mail. 

Informationsbrevet skickades ut samtidigt till alla 6 kommuner. Vid kontakt tackade 

ytterligare 3 nej till att deltaga varav 3 nya kommuner valdes ut och informationsbrev 

skickades till vederbörande. Totalt skickades 14 informationsbrev ut.  

Meningen med att välja kommunerna enligt klusterurval var att välja ut de kommuner som 

använde sig av den formen av grupper som jag var intresserad av att undersöka samt nå de 

personer som hade erfarenhet inom barngrupperna (Kvale, 1997). 

 

6.2 Metodval  

Syftet av studien är det som avgör vilken metod jag ska använda mig av i mitt arbete enligt 

Trost (2005) I mitt fall var jag ute efter en kunskap och förståelse av professionellas 

erfarenhet av barngrupper som stöd. För att genomföra en studie där avsikten är en djupare 

kunskap använde jag mig av en kvalitativ metod. Förståelse och erfarenhet är svårt att mäta i 

variabler och därav ansåg jag en kvalitativ metod vara den bästa för mitt arbete. 

 (Trost, 2005) 
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6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har bestått av primärkällor och sekundärkällor. Primärkällorna utgörs i 

arbetet av de 6 intervjuer som har genomförts. Sekundärkällorna har bestått av böcker, 

vetenskapliga artiklar och Internetbaserade hämtningar.  

För att hitta böcker som var relevanta sökte jag på uppsatser som tidigare skrivits inom mitt 

område och letade i deras referenslistor efter lämpliga titlar. Jag lånade sedan böckerna och 

läste igenom sammanfattningen för att se om jag hade användning för dessa i mitt arbete. En 

del av böckerna kunde redan där sorteras bort då de inte var relevanta för mitt område.  

För att söka vetenskapliga artiklar använde jag mig av databaserna Diva, ASSIA, Social 

Sciences Citation Index samt Social Services Abstracts. De sökord som jag huvudsakligen 

använde mig av var interventions, support, child welfare services, children of alcoholics, 

alcoholic parents och children. De första sökningarna gav ett hundratal träffar som kunde 

minimeras till ett tiotal med hjälp av flertal sökord.  De första sökningarna gjordes på egen 

hand och jag har även tagit hjälp av bibliotekarie för hjälp med mina sökningar. Då det visade 

sig vara svårt att hitta artiklar direkt kopplade till mitt område som inte innebar beställning 

med längre väntetid vände jag mig till min handledare för ytterligare hjälp med sökningen. 

Genom sina egna databaser fick han då fram ytterligare en artikel jag kunde använda mig av i 

tidigare forskning.  

De Internetbaserade kunskapskällor jag använt har jag hittat genom referenser i de böcker jag 

läst och genom googlesökning kunnat söka mig fram till förstahandskällan. Till mitt urval 

hittade jag Internetadressen genom att googla på insatser till barn med missbrukande 

föräldrar.  

6.4 Genomförande 

Under arbetets gång har mitt syfte trattas ner från ett mer övergripande område till att bli mer 

exakt (Robson, 2002). 

I undersökningens början inriktade jag mig på olika insatser som stöd till barn med 

missbrukande föräldrar. Vid kontakt med socialförvaltningar för kontakt med informanter 

blev jag hänvisad till dem som arbetade med barngrupper. Mitt arbete blev då inriktat på 

endast barngrupper som används som stöd till barnen och inte olika insatser. Därav skiljer det 

färdiga syftet sig från det syfte som angivits i informationsbrevet.  
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Hur man strukturerar sina frågor inför intervjun beskrivs i litteraturen som ett sätt att beskriva 

vilken kunskap intervjun är avsedd att ge. En strukturerad intervju har fasta svarsalternativ 

och kräver att intervjuaren har en viss kunskap inom området. Då jag inte ansåg mig ha den 

kunskapen var strukturerade frågor inte ett alternativ i mitt arbete. Ostrukturerade frågor 

under intervju innebär att man inte har några färdigformulerade frågor med sig som bas utan 

intervjun blir ett öppet samtal. Detta kände jag krävde en erfarenhet som intervjuare som jag 

inte besatt varav det alternativet föll bort. Alternativet föll således på att genomföra 

intervjuerna med halv-strukturerade frågor. Frågorna var färdigformulerade med möjlighet att 

utveckla och ställa följdfrågor för att få fram den information som var meningsfull för mitt 

syfte. Att välja en halv-strukturerad form gav också möjligheten att förtydliga vissa frågors 

innebörd under intervjun (Lantz, 2007) 

Intervjuerna genomfördes med bandinspelning efter samtycke från informanterna. Fördelen 

med att använda sig av inspelare under intervjun har varit att jag kunnat koncentrera mig på 

personen jag intervjuar istället för att anteckna. Direkt efter genomförd intervju har jag lyssnat 

av intervjun och skrivit ner vad som sagts. Har jag varit osäker på någon menings betydelse 

har jag gått tillbaka och lyssnat en gång till för att återge på så korrekt sätt som möjligt. 

Texten har sedan transkriberats för att omvandla talspråk till skriftligt språk. Bearbetning av 

materialet har sedan fortsatt genom att plocka ut de centrala delarna i texten i förhållande till 

mina frågor och material som inte varit relevant för frågeställningen har sorterats bort. Enligt 

Kvale (1997) är denna form av metod ett sätt att arbeta med sitt material utifrån en 

meningskoncentrering.  

6.5 Etiska ställningstagande 

Kvale (1997) beskriver olika etiska koder att utgå från när man ska göra en undersökning. Det 

första är informerat samtycke som innebär att informanterna blir informerade om vad 

deltagandet innebär för deras del samt vad syftet med undersökningen är. Samtycke skall ges 

av dem som blir intervjuade till att delta samt att de har fått denna information om studien. 

Konfidentialitet syftar på att man döljer identiteten hos de intervjuade genom att avkoda namn 

och allt som kan härleda ett svar till en enskild person. Slutligen ska man se till ett 

nyttjandekrav där man säkerställer att den information man får endast kommer att användas i 

det syftet informanterna gett samtycke till. (Kvale, 1997) 

För att säkerställa de etiska kraven för undersökningen har jag skickat ut ett informationsbrev 

där syfte, konfidentialitet och nyttjande har beskrivits. Vid intervjun har informanterna fått 
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skriva på ett samtycke som lagts till under informationsbrevet. Anledningen till att samtycket 

utformades enligt detta sätt var att i största mån kunna säkerställa att samtycket endast kunde 

användas i samband med detta syftet.  

6.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskrivs i litteraturen som tillförlitlighet. Om undersökningen görs en gång till, 

ger den då samma resultat? Problemen som uppstår vid en kvalitativ studie är att erfarenheter 

är enskilda upplevelser och kan inte generaliseras till andras erfarenheter. Alla individer är 

olika. Processen vid en undersökning blir aldrig samma mellan två olika personer då man 

måste väga in individens personlighet. Frågor kan ställas och uttalas på olika sätt, intervjuaren 

påverkar informanten på olika sätt och framförallt tolkas resultatet olika beroende på den som 

analyserar materialet. (Trost, 2005) 

Validitet är undersökningens giltighet. Har jag undersökt det jag avsåg att undersöka? 

Validitet kan hänföras till sanningen i ett yttrande. Är det hållbart och försvarbart? De 

problem som kan uppstå med validitet är objektiviteten hos individer. Det finns mer än ett sätt 

att se på saker varav svårigheter kan uppstå om vad som är sanning (Kvale, 1997) 

I mitt arbete har jag relaterat till reliabilitet och validitet genom att vara medveten om min 

egen effekt som intervjuare. Jag har ensam tolkat mitt material vilket innebär att om någon 

annan tolkar samma material kan resultatet se annorlunda ut. Då jag genomfört en studie 

baserat på intervjupersoners egen erfarenhet är svårigheterna stora med att återskapa samma 

resultat vid en ny undersökning. Reliabiliteten måste därför anses som låg i mitt arbete. 

Validiteten har jag försökt säkerställa genom att hela tiden beskriva mitt tillvägagångssätt 

under arbetet samt under arbetets gång gått tillbaka till min frågeställning för att se att det jag 

skriver har en koppling till mitt syfte med studien. Genom att lyssna på tonfall och ordval 

under intervjun samt lyssna på inspelningen mer än en gång har jag sökt eftersträva en 

tolkning så nära sanningen som möjligt.  

 

7. Resultat 

Under denna del kommer jag att presentera det material som framkommit från mina 

intervjupersoner. För att göra materialet mer överskådligt har jag delat in resultatet efter 6 

teman.  
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- Gruppens utformning 

- Arbetsmetod 

- Syfte och mål 

- Rekrytering 

- Erfarenheter 

- Utvecklingsmöjligheter 

7.1 Gruppens utformning 

Gemensamt för alla intervjuer var att man utformat arbetet i grupperna efter CAP och dess 8 

teman. Grupperna var helt frivilliga men krävde vårdnadshavarens godkännande. Åldern på 

barnen som deltog i grupperna var mellan 6-12 år och den vanligaste åldern var mellan 8 och 

10 år. Före gruppen startade hade alla ett möte med föräldrar och barn där man informerade 

om hur gruppen fungerade och barnen fick öppet ett godkännande från föräldern att det var 

okej att de pratade om vad de varit med om. 3 av kommunerna hade ett samarbete med kyrkan 

i arbetet med sina barngrupper. Man träffades en gång i veckan i 2 timmar och antal tillfällen 

varierade mellan 12 och 20 gånger. På den sista träffen delade de flesta ut ett diplom och en 

del delade även ut en medalj till de barn som gått i gruppen. 

”Det bygger mycket på att barnen får stöd i varandra att lindra den här 

ensamheten som kan finnas eller att det är fel på dem. Tidigare år har vi haft 

överinskrivit men detta året har vi bara 3 barn. Barnen får med sig personliga 

rättigheter i gruppen. Att man har rätt att vara barn och har rätt att leka och 

har rätt att må bra fast andra mår dåligt, har rätt att bli behandlad med respekt. 

Sen är det här att man har samma ritual hela tiden. Att vi avslutar på ett 

speciellt sätt och börjar på ett speciellt sätt. Vi tackar hela tiden när barnet 

berättar, tackar alltid när de delat med sig och det är värdefullt”  

 

”Vi har 6 barn i gruppen just nu. Gruppen är för barn och ungdomar som lever 

eller har levt i familjer där missbruk förekommer eller har förekommit. Då har 

vi den här rutinen att samtliga handläggare och socialrådgivare som kommer i 

kontakt med familjerna informerar om den här barngruppen. Bedömer man då 

att behov finns för de lite större insatserna ska beslut tas i sociala utskottet. Är 

det som ett beslut kan man ju följa upp det på ett helt annat vis och ifrågasätta 
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varför föräldern inte sett till att få sitt barn på rätt tid och rätt plats. De flesta 

föräldrarna reder ju det, men skiter man i det alla de här 16 gångerna då visar 

det ändå på något, att man kanske har så stort missbruk så man inte reder 

någonting egentligen” 

 

Mer än hälften hade blandade barngrupper där stödet inte specifikt var inriktat på barn till 

missbrukare utan även till de barn som upplevt våld, svåra skilsmässor eller hade psykiskt 

sjuka föräldrar.  

 

”Vi har blandat i grupperna för vi är så liten kommun så vi kan inte skilja 

grupperna åt. Psykisk sjukdom och missbruk är rätt så lika. Det här 

oförutsägbara, man vet inte vad som händer. Ett tu tre så händer det någonting 

eller så händer där ingenting och det är ju det att lyfta ifrån skuldkänslan att 

vad som än händer föräldrarna så är det inte barnet som är orsak till detta. 

Man får träffa andra barn i samma situation och här kan man prata öppet om 

saker och ting. Man behöver inte hyssja eller mörka eller ha andra förklaringar 

utan vi är rätt så noga med att när vi träffas varenda gång varför vi samlas här. 

Vad är det vi har gemensamt?” 

 

” Vi brukar ha en grupp per termin med 6 barn och vi har grupperna uppdelat 

så de har gemensamt att de har missbrukande föräldrar. Jag har ju hållt på med 

detta i nästan 10 år och den hade nog hållt på i 5-6 år innan jag började så det 

är ganska gammalt” 

 

” Vi har alla blandade i gruppen och de är mellan 9-10 år och det tycker vi är 

en rätt lagom ålder. När vi började hade vi även de som var 7 år men det var 

lite svårt att jobba med CAP: s program där i och med de själv ska kunna läsa 

och skriva och kunna delge sina tankar och det kan man inte riktigt när man går 

i ettan. De får ju naturligtvis hjälp av oss att skriva ner men de ska ju ändå 

kunna sätta ord. Vi har sagt inte yngre än 8 år och inte äldre än 10 år 

egentligen. När de blir äldre har vi den erfarenheten att de har börjat bygga 

upp den här muren, då är det väldigt svårt att tränga igenom och de förnekar 

och förnekar och förnekar”  
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Alla som arbetade i barngrupperna var utbildade för just detta. 4 av kommunerna hade gått sin 

utbildning av Jette Boberg i Malmö och hade handledning av henne regelbundet. Jette Boberg 

är utbildad via Ersta vändpunkten och har arbetat som handledare i flera år. Grupperna 

inleddes med en presentationsrunda där man sa sitt namn och en känsla. Barnen berättade 

sedan om en bra och en dålig sak som hänt under veckan. 

 

”bara för att barnet ska få komma i kontakt med sina känslor. Och det är svårt. 

En del barn har inga känslor när de kommer till denna gruppen” 

 

”Vi börjar alltid med hälsningsceremonin där man säger: hej, jag heter eva 

äpple och då kommer man överens gången innan att nästa gång är det du som 

har hand om det här vad man ska hälsa med. Så då har de hunnit tänka efter 

och det är väldigt spännande. Är det här att man ska se dem, att de ska bli 

sedda. Sen efter det har vi den här rundan om vad som har varit bra och vad 

som varit dåligt och vill man inte säga någonting så säger man pass. I början på 

träffarna säger många pass eller jag vill inte, jag kommer inte ihåg och sådär. 

Många har ju lärt sig att stänga av helt och hållet. Men efterhand så kommer vi 

främst till det som varit bra, det är ju lätt att säga.  Efterhand kommer det som 

varit dåligt och till slut är det dåliga som överväger. Det är då de öser ur sig 

allt vad som händer” 

 

”När vi började med detta då hade vi ju Rädda barnens material och då körde 

vi efter det. Sen gick vi utbildning med Jette Boberg och det bygger på cap och 

det kan jag väl säga att vi går inte slavisk efter den. Så vi tar in lite av rädda 

barnens program också. Sen är det den delen som vi tycker har varit bra med 

självkänsledelen och risker och val som vi inte hade med från början när vi bara 

körde rädda barnen. Det här att stärka och att barn ska känna sig viktiga är ju 

en viktig del ” 

7.2 Arbetsmetod 

En del började med fika eftersom barnen kom direkt från skolan och en del hade fikan efter 

halva tiden. Avslappning var en del i utformningen för att barnen skulle kunna slappna av. 

Det varierade om man hade avslappning före temat eller innan man skulle gå hem. De teman 
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man utgick från var bland annat hopp, känslor och försvar, risker och val och 

sjukdomsbegreppet. 

 

”Då pratar vi om inutikänslor och utanpåkänslor. Det är himla bra ord, de har 

jag haft mycket nytta av. Sen gör man lite övningar, alltså lekar, för att det här 

som vi har pratat om ska sätta sig. Vi arbetar med sjukdomsbegreppet och det 

är väldigt bra för när barnen kommer till oss så är de ju naturligtvis väldigt 

försiktiga. Vi pratar om det här att ansvaret för att bli frisk från den här 

sjukdomen/beroendet endast ligger på den som är beroende. Ingen annan kan 

göra någonting, ingen annan utan det är bara den som är beroende. Och det är 

så befriande så det är helt fantastiskt att se det hos barnen. När de pustar ut. 

Och det får vi säga många gånger”  

 

”I programmet så berör vi våld eller hur man gör när mamma eller pappa 

bråkar. Det kan jag säga att det är jätteviktigt att göra det, det är väldigt 

vanligt. Det är så vanligt att de barn som är med i gruppen här nu, alla 3 

beskrev situationer där de är så fruktansvärt rädda. Barnen brukar få rita bilder 

där de ritar kropparna och fyller i känslorna. De sitter uppe i salen där vi har 

anhöriggrupper och det har väckt mycket reaktioner när de vuxna ser vad 

barnen har ritat in. Hjärtat och hjärnan och huvudet. Känslor där två barn ritat 

blått vid sina hjärtan för de blir så rädda när det är mycket våld hemma att 

hjärtat fryser till is” 

”Och då när de kommer har vi den här spegeln hur de känner sig när de 

kommer och sen hur de känner sig när de går. Vi gör alltid så min kollega och 

jag att ena gången är det jag som håller i själva samtalen och då servar hon 

med att duka fram fikan och allt sådant och observerar barnen och andra 

gången är det jag. Efter avslappningen har vi fika. Då är det bara vanligt prat 

men mycket av det här finns ju i barnet, man snappar upp så jättemycket på den 

här stunden som man sitter och fikar. Det kommer så mycket besvikelser och det 

hade de lovat och så blev det inte och såna här saker” 

” Så är det de här med att läsa, vi vill ha mer av det. Vi brukar läsa början i 

Rädda barnens bok, Lindas dagbok. När vi läser den då sitter barnen stilla och 

det är så tyst så tyst. Sen när vi läst någonting så bara pratar de och pratar de 
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och berättar och berättar, det ena värre än de andra. Den har vi haft väldigt 

mycket nytta av” 

”Och man får lov att säga att jag är skitförbannad på min pappa eller mamma 

när de gör så och de bråkar och jag är rädd de slår ihjäl varandra och så. Jag 

menar där är ju mycket såna skräckscenarion. Och få lov att säga att, ja jag 

älskar min mamma men jag blir så förbannad på henne också. Vi tar upp våld 

också. Vi berättar en historia, t.ex. mamma och pappa bråkar och så får de rita 

vad de tror händer. För det kan man ju se på vissa som ritar att polisen kommer 

och hämtar pappa och det kan vi veta att detta har hänt, att det är verklighet för 

det här barnet” 

En av kommunerna hade familjeträffar 2 gånger under gruppens gång  

”Det är speciellt, alla blir rörda och berörda av detta här. Ibland blir jag så 

oerhört berörd och jag tycker att om mina tårar ska rinna så ska de göra det lite 

snyggt, men det är inte alltid de gör det. Så jag får ju alltid hålla mig för det är 

oerhört starkt. Då är det så att vi tänder ljus och sen så börjar jag som ledare 

då och så säger jag nånting till gruppen, någon önskan till allihop i gruppen 

och sen ska var och en av de vuxna säga nånting till sitt barn och till alla andra 

barn och så tänder man ljuset och går vidare. Och det är SÅ stort och det allra 

största av det är att vi avslutar med det. Så man går hem med den känslan man 

har när man blåser ut ljuset..... Och har de inte fått ett känslomässigt möte 

innan så skickar vi hem dem med det. Så det är väldigt stort”  

 

En annan kommun hade en utflykt med barnen på gruppens tredje eller fjärde träff 

”Vi får ut mycket av de här utfärderna. Det ena är ju att vi ser hur de relaterar 

till andra i andra sammanhang, eller relaterar till andra människor runt 

omkring. Dessutom lär de ju känna varandra bättre, vi tycker det har gett 

mycket positivt. Många av de vi träffar har ju aldrig varit utanför kommunen i 

princip” 

I grupperna arbetade man med olika former av affirmationer som är lappar eller kort med 

tänkvärda ord på.  
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”Det är väldigt verkningsfullt. Man får mycket till sig, det här att man är 

värdefull” 

 

”Vi har ”Sån är jag” korten, de beskriver positiva egenskaper och de kan man 

använda på vilka sätt man vill. Antingen att man väljer ut 5 kort som beskriver 

sig själv, hur man är. En del dem har svårt att välja för de tycker de är allting 

och en del tycker inte de är något. Sen kan man ta ut korten till de andra och 

beskriva hur dem är” 

 

Man arbetade även med vad man kallade ”värdefullasken”. Det är en ask med en spegel i där 

barnen får gå fram och öppna asken och se sig själv i spegeln med budskapet du är värdefull. 

 

”Och den är så..., det är så fantastiskt när de går och tittar i den här asken. En 

del barn de går tillbaka, lyfter på locket och tittar igen, ser sig själv i en spegel. 

De kan gå dit fast de vet vad de ska titta på, går dit och tittar igen” 

 

”Den sista gången brukar vi göra så att vi har en liten utvärdering av deras 

mapp, vad vi gjort och vad de tyckt. Sen så leker vi lite och sen brukar vi då 

släcka ner och ta det lite lugnt. Då tar vi den där lådan och en del blir ju 

alldeles... den är väldigt stark” 

 

Det ingick i konceptet att man letade upp positiva personer i nätverket som barnet kunde 

vända sig till om de behövde någon att prata med eller om det inträffade något. Det kallas den 

hjälpande handen och barnen får då rita en hand med de fem fingrarna och fylla i vem de 

känner de kan kontakta 

 

”Vart kan jag vända mig om det skulle hända nånting hemma? Har jag någon 

anhörig kvälls- och nattetid? Vem kan jag gå till på dagtid? Är det någon i 

skolan, någon kompis föräldrar? Vi pratar mycket om det, den hjälpande 

handen” 

 

” Ta fram det här att det finns dem du kan ringa. Där är det många som säger 

mig då. Och jag finns här, det är bara att komma om det är någonting och då 

vet dem det. Eller skolsyster eller morfar eller någon. Att man tar fram de 
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personerna ur deras minne för när dem står där och det finns ingen, men det 

finns faktiskt en hel hand med personer som du kan vända dig till. Bara det är 

en trygghet, man har en livlina” 

 

Informanterna berättade att det ofta tog lite tid för barnen innan de vågade öppna sig och prata 

inom gruppen.  

 

” Det tar ju en tid innan de vågar att prata, det är klart det gör. Vi har ju haft 

de barnen som de sista 3-4 gångerna, det är då de har börjat prata om hur det 

verkligen är där hemma. Det kan ju vara så att nu måste jag för annars så 

hinner jag inte säga nånting. Eller så är det så att de känner sig trygga först då. 

Men jag tror faktiskt mycket på det där att nu får jag skynda mig och berätta 

annars hinner jag inte” 

 

” Det är framförallt det här när man jobbar med cap att det är okej, det är okej 

att du har det såhär, du duger ändå. Att vi försöker stötta dem. Och då tredje, 

fjärde gången som man har startat på ny termin så brukar det lossna. De kan 

känna sig trygga och våga berätta och då kommer det mesta. Vi vet inte riktigt 

vad det är men det är precis som en nyckel man sätter i när man börjar och att 

man sen kör att man håller sig till det här programmet” 

Flera av kommunerna hade ordnat möjlighet för barnen att ta sig till grupperna. Man ansåg att 

det var svårt att lägga på föräldrarna att se till att de kom dit i tid och på detta sätt försvann ett 

hinder för att barnen inte skulle kunna vara med i gruppen.  

” Vi har taxi till dem som bor utanför. Istället för att vi ska köra runt i 

kommunen och hämta så har vi anlitat taxi så de kan komma hit. Är det då något 

pågående missbruk så är man inte heller så nällad av att barnen ska gå i något 

sånt för man vet inte riktigt vad de säger om vad som händer. Så att då är det ett 

hinder, att de inte kan komma hit då, så då plockar man bort det” 

” Vi hämtar och lämnar också, för att annars vet man att det kan bli bekymmer 

att de inte kommer. Vi kör runt och hämtar om det behövs” 

” I år har vi faktiskt fått det så bra att vi har en lokal nere på en annan skola 

och då har vi fått det så bra att skolbussen tar med sig de här barnen. 
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Skolmormor vet vilka barn det är som ska gå till mig på cap så hon ser till att de 

kommer med bussen och sen möter vi dem där” 

7.3 Syfte och mål 

Målen för gruppverksamheten var inget fastställt utan beskrevs olika utifrån 

individpersonernas upplevelser 

”Målen är ju lite olika för olika barn. Det beror på om de är mer utåtagerande 

eller om de kanske är inbundna, men kanske att de får med sig redskap till att 

fortsätta kunna bo kvar i sin familj. Att det är okej att visa sina känslor. Och att 

det kanske blir lugnare i skolan, man slåss kanske inte lika mycket. Eller att man 

faktiskt tar för sig mer i skolan och blir lite besvärligare, det kan vara ett gott 

tecken för barnen som varit inbundna” 

”Ja målen det är ju att barnen ska känna att de inte är själva här i världen med 

att uppleva och bo i en sån familj och att det inte är deras orsak till att det har 

blivit så här. Och att de ska kunna få lite mer självkänsla och kunna sätta 

gränser till saker och ting så de inte blir så utsatta”  

” Vi har ju inga mål som vi som vi mäter på det sättet. Men vi har ju syften med 

vad vi vill ska uppnås och det är ju att de ska få möjlighet att prata med andra 

som är i samma situation, träffa andra och kunna prata om det. Och att de ska 

kunna känna att dem är okej för den de är och stärka dem på det viset. Sedan är 

det ju det här med att man inte ska ta ansvar för sin missbrukande förälder utan 

man ska ta ansvar för sig själv och sina egna känslor” 

” Målen är att man vågar stå för sig själv, vågar ta chanser och våga ta risker 

och våga. Våga är det som är det viktiga. Och framförallt det här att du är bra 

som du är, du duger. Det finns ingen som inte duger, alla duger på sitt sätt. 

Våga tänka efter, var står jag egentligen. Vad vill jag, hur vill jag ha det. Vi 

säger det att tänk alltid hur vill jag ha det när jag blir stor, hur vill jag att mina 

barn ska ha det. Har jag det så som jag vill att mina barn ska ha det? Om jag då 

säger nej så måste jag tänka efter, hur vill jag ändra på det och vem ska jag då 

gå till. Alltså ge dem verktygen till att agera” 
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Alla grupper hade det som regel att det man sa inom gruppen skulle stanna där. Man gjorde 

upp regler inom gruppen som även innefattade vikten av att lyssna på varandra och respektera 

varandra inom gruppen. 

 

”Hemlig grupp de har här.... de flesta håller stenhårt på att man inte berättar 

vad man säger här. Där är de föräldrar som har berättat att vi får inte reda på 

nånting... nej det är hemligt. Tystnadsplikt. Så... De är ju rätt så duktiga på att 

hemlighetshålla” 

” Vi har ju det som en regel att det som sägs inom dessa väggar stannar inom 

dessa väggar. Det har vi sagt till föräldrarna också att ni kan aldrig komma och 

fråga oss vad ert barn har sagt för det berättar vi inte. Men om det skulle vara 

någonting, som nu har vi eventuellt att vi måste göra en anmälan om 

barnmisshandel. Då måste vi ju prata först och främst med barnet att detta är så 

allvarligt så vi måste kontakta så du får hjälp med detta. Sen då med 

föräldrarna. Det är den enda gången vi bryter mot den här tystnadsplikten. Vi 

har anmälningsplikt och det är vår skyldighet. Vi har inte varit utsatta för det 

innan, men nu ligger där en anmälan på gång om barnmisshandel” 

” Vad vi också märkt är att barnen själva sinsemellan berättar ingenting vad de 

andra har sagt, de kommer med frågor och de lyssnar. De tycker det är så skönt 

att prata för de andra har varit med om samma sak, de vet precis vad det är för 

någonting. Det är en fantastisk känsla. I början pratar vi väldigt mycket men ju 

mer tiden går så får man bara sitta och lyssna och bara låta dem prata. Det är 

viktigt att man ger dem tiden, att man låter dem prata” 

7.4 Rekrytering 

5 kommuner av 6 upplevde det svårt att få barn till grupperna. Det såg lite olika ut från 

kommun till kommun hur barnen rekryterades till grupperna. Skolan var ett stort område 

eftersom många av barnen hade problem i skolan till följd av problemen hemma. 

 

” De här grupperna är ju inte helt lätta att fylla. Men denna gången var där 

ovanligt många barn” 
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”Det är ett digert arbete att få dem att släppa iväg sina barn, det är inte helt 

enkelt” 

 

” De barnen som går här på skolan har jag faktiskt själv rekryterat, och de 

andra är via skolsköterskan. De andra två som jobbar med grupperna är 

socionomer och jobbar som familjeberedare. När de kommer och ska rekrytera 

så blir det stopp eftersom det är soc. Jag kan ju prata med föräldrar på ett helt 

annat sätt eftersom jag vet att de har det jobbigt, man kommer ju in i familjerna 

på ett helt annat sätt. Det brukar inte vara svårt att få föräldrarna att godkänna 

att barnen få gå i grupp. Vi har aldrig haft problem med att få barn att gå i våra 

grupper” 

 

” Det kan vara föräldrarna själv som hör av sig hit och det kan vara från 

skolan, kuratorerna och skolsköterskorna där, och socialförvaltningen. De kan 

rekommendera att man tar kontakt med oss” 

 

” Vi är ju ute på alla skolor och träffar lärare och informerar om allt som finns 

här och den här frivilligheten. Man försöker få ut det till så många som möjligt, 

vi har våra broschyrer som vi försöker lägga lite överallt, på vårdcentralen och 

skicka ut till skolorna” 

 

7.5 Erfarenheter 

Alla mina intervjupersoner återgav en positiv erfarenhet av grupperna. De var övertygade om 

att gruppen gav barnen möjligheter att bearbeta sina upplevelser vilket i sin tur gav dem bättre 

möjlighet att klara av sin situation. Det viktigaste som återgavs var att självkänslan stärktes 

hos barnen samt möjligheten att ge barnen redskap att inte själva gå in i ett missbruk senare i 

livet.  

 

” Jag har många erfarenheter av detta här för jag har haft väldigt många 

barngrupper och några tonårsgrupper. Jag har varit med om att farföräldrar 

och morföräldrar har varit de som varit mest drivande att barnbarnet ska gå i 

grupp. Där föräldrar utifrån att se dessa sakerna och få höra vad barnen 

berättar valt att bli nykter. Det är mycket speciellt, det är det. Men det mest 
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speciella är egentligen och träffa alla de här tacksamma vuxna sen när barnen 

har gått hela den här rundan, varit med 15 gånger och de har fått vara med om 

den här önskeringen och den här avslutningen och fått det här speciella till sig... 

Det är intressant och det är framför allt så verkningsfullt. De här personliga 

rättigheterna är så oerhört viktiga och ha. Jag är oerhört säker på att det 

behövs professionell hjälp” 

 

” Jag tycker det är bra. Egentligen kanske jag tycker att man skulle ha något 

mer, men jag tror inte det går att ha något mer. Min erfarenhet säger mig att 

man kan ha grupper och det kommer 3 fast man vet behovet finns. Men det är så 

svårt att få folk och våga komma till grupper. Sen är det som jag säger att jag 

tror det är viktigt att man hör och ser dessa barnen” 

 

”Jag tycker det är himla roligt att arbeta med detta. Man får så många himla 

goda skratt samtidigt som det är många öden man hör. Men man får ändå tänka 

att dessa barnen är lyckligt lottade som har någonstans att lägga sina 

bekymmer. Jag får nog säga att barnen kommer ihåg gruppen lång tid efter. 

Flera år efter har man träffat dem i byn och de minns denna tiden som positiv. 

Och där är då något barn som har gått två gånger i gruppen där de säger att de 

har en kompis som de har sagt till, du behöver också gå i den här gruppen. Så 

det är bra betyg när barnen tipsar varandra” 

 

”Jag tycker det är jätteroligt med grupperna. Härliga ungar. Och man vet att 

förhoppningsvis ger man ändå dem någonting som de får med sig. Men jag 

märker positivt resultat på barnen. Jag är helt övertygad om att det är bra för 

barnen att gå i gruppen” 

 

”Det första är ju att det är väldigt mycket elände som finns. Alltså det är ju en 

erfarenhet att barn ska behöva ha det på detta sättet. Sen är det att många 

tycker om att träffa andra på det här sättet och jag tycker att nästan alla 

föräldrarna också säger att barnen får någonting ut även om det bara är de här 

tre månaderna. Känns som ett meningsfullt arbete och man gör nytta med de 

här barnen” 
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”Vi har ju alltid uppföljningssamtal med föräldrarna efter vi haft CAP-grupper. 

En mamma som kom och sa: jag nästan ångrar att hon började här, ja för nu 

säger hon ifrån. Sen sa hon sen att hon menade inte vad hon sa utan hon tyckte 

faktiskt det var bra. Den här lilla tjejen hade väckt hela familjen. Vad är det vi 

håller på med egentligen? Varför gör ni så, varför måste ni sitta där och dricka, 

jag tycker inte om när ni gör det. Hon hade sagt till sin pappa att jag tycker inte 

om när du slår på mamma. Hur många gånger som mamman då sagt att en 

gång till så anmäler jag dig, en gång till så anmäler jag dig och så kommer då 

dottern och bara säger det att jag tycker inte om pappa när du slår på mamma. 

Och han bara rasar ihop. Verkligen positiva effekter. Erfarenheten att man får 

respons, att det sprids att vi finns. De behöver inte gå samma väg som mamma 

och pappa. De kan välja en annan väg. Att man ger dem det, det är deras val. 

Man ska inte lägga skulden och skammen på barnen och det är där jag tycker 

cap gör ett väldigt bra arbete. Du ska kunna välja, du ska kunna göra vad du 

vill för du är en fantastisk människa som du är. Det tror jag är väldigt viktigt att 

barnen känner det, att de får höra detta. Det är så härligt att se 

förändringarna” 

 

7.6 Utvecklingsmöjligheter 

Det fanns även en utvärdering på en del av grupperna där man utvärderade sitt eget arbete. 

Utvärderingen sågs som ett bevis på vad man åstadkommit i grupperna och skickades ut till 

dem som var berörda av grupperna. Ett par kommuner hade även ett nätverk där man träffade 

andra som arbetade i barngrupper där man kunde reflektera, dela med sig och få tips och råd 

på sitt arbete med barnen.  

 

” När föräldrarna hämtar så sätter vi oss ner och utvärderar vad var det som 

var bra och vad har vi iakttagit. Så när vi går därifrån har vi liksom rensat ut. 

Och det är fantastiskt, jättebra. Utvärderingen är ett bevis på vårt arbete, vad vi 

har gjort och det är bra för oss själva också för man glömmer fort. Vi skickar 

till chefer och rektor på skolan och de som är berörda av det här så de ser vad 

vi har gjort” 
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”Det vi gör är att vi skriver en liten utvärdering varje gång där vi beskriver 

både gruppsammansättning och de enskilda individerna och sen skriver vi lite 

hur vi tycker att de har utvecklats både på gruppnivå och individnivå. Och lite 

vad vi har gjort och om det är något speciellt vi har tänkt på med den här 

gruppen, något vi tyckte gick bra och något vi tyckte gick dåligt. Om det är 

någonting vi tycker vi ska ändra på till grupper framöver” 

 

På frågan om de hade fått tillfälle att utveckla stödet till barn med missbrukande föräldrar blev 

svaret sammanfattningsvis att nå ut till fler barn samt att rent allmänt informera så allt tabu 

runt missbruket minskade.   

 

”Jag tycker man behöver göra om materialet. Alltså, det är 10 år gammal och 

när man pratar utifrån detta materialet så är det viktigt att det ska göras 

bekvämt, så det ligger rätt i munnen. Trovärdigheten när man förmedlar något 

är a och o. Det ser ju barnen igenom direkt. Det är en fantastisk förmån att få 

jobba med dessa barn” 

”Ja skulle man utveckla stödet till barnen så tror jag man kanske skulle gå ut 

mer rent allmänt och prata om missbruksproblematik och framförallt om att det 

behöver inte vara ett vad man kallar för vanligt missbruk för att barnet ska 

uppfatta det som obehagligt och otrevligt när föräldrarna kanske först tar någon 

fördrink och sen kanske en eller två flaskor vin. Man behöver ju inte dricka så 

mycket för att bli förändrad. Hur upplever barnen när ni dricker som ni anser är 

normalt drickande? Påvisa kanske också vad det förmedlar till barnen, för det 

gör ju nånting” 

”Utveckla ja det är ju att jag skulle vilja att fler barn skulle få möjlighet att gå 

och att allt med missbruk, att det blir lite mer naturligt i vårt samhälle. Att folk 

vågar prata om det, det är fortfarande skam....” 

”Ja att det fanns folk som kanske kunde motivera så de släpper iväg barnen. 

Just det där att få hit dem för det är det som är det stora svåra. Att få dem 

komma hit för barnen finns, de finns. Försöka hitta nyckelpersoner på skolan 

som har goda relationer med föräldrarna som kanske skulle kunna prata med 

föräldrarna. Berätta att det här finns och säga att, jag ser ju att ditt barn inte 
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mår bra i skolan. Bygga upp någon slags ja....  Vi måste hitta andra kanaler och 

i och med det är frivilligt här och vi inte registrerar det kan det bli lättare att 

släppa iväg sina barn utan att man behöver blanda in socialen” 

”Det är inte så lätt med rekryteringen, det är det inte. Det är svårt och jag 

tycker det har blivit svårare. Varje år då håller vi på med detta och jag tycker 

det är väldigt mycket fokus på de vuxna. Att när det gäller missbruk är det så 

mycket, det är insatser och de skickas till Island och .... Det läggs så mycket 

energi på detta och det pratas och diskuteras och ja men barnen då? Det 

behöver man ju bara titta hur ofta man ser något om detta i massmedia. Som 

våld mot kvinnor kan man lägga hur mycket pengar som helst på, men barnen 

då? Herregud var är de någonstans? Jag är väldigt besviken över detta, både 

på kollegor och på allting att det inte visas mer intresse. Flickan som bott i en 

bil till exempel. När det väl händer något så brukar det engageras så mycket 

men det finns ju 1000 andra som har det så. Man vet ju det finns många barn 

här som lever i detta jämt och ständigt. De blir omhändertagna och då tycker 

man att man har gjort sitt, men alla deras minnen och deras saknad av 

föräldrarna?” 

”Jag känner att man måste verkligen börja uppskatta de här grupperna. Alltså 

att man satsar på oss. Jag tycker faktiskt egentligen man skulle ha haft en sån 

här form av grupp på alla skolor. Utbilda någon på alla skolor och så 

samarbeta med socialen. Att man körde såna här grupper tillsammans. Jag 

menar, det är 6 barn vi har i hela kommunen. Det kommer ju lärare till mig och 

säger: jag har en i min klass som behöver och den behöver och den behöver... 

Vi får sovra och ta de som mest behöver och de andra som också skulle behöva 

får ingenting. Det är synd. Behovet är så stort och det är så tabu, man får inte 

prata om det” 

Alla ansåg behovet av grupper och stöd vara stort för barn i missbruksmiljö och man kunde 

klart utröna en önskan om att grupperna fortsatte att finnas samt att stödet vidareutvecklades 

för att ge barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser.  
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8. Metoddiskussion 

Genom att använda mig av en kvalitativ studie med intervjuer anser jag att jag kunnat svara 

på mitt syfte och min frågeställning. Under arbetets gång har jag fört dagbok vilket gett mig 

möjligheten att hela tiden följa arbetet i detalj. Det har även gett en öppning att kunna gå 

tillbaka om något känts osäkert.  

Studien innefattar 6 intervjuer. Eftersom jag valde att skriva själv har det inte varit möjligt att 

genomföra fler intervjuer inom den tidsramen som givits för arbetet. Då min mening har varit 

att få fram en kunskap om barngruppen som stöd har det inte funnits en avsikt att kunna 

generalisera resultatet. En kvantitativ studie hade kunnat ge ett mer heltäckande svar som 

kunde generaliseras, men det är svårt att mäta erfarenheter på djupare nivå med kvantitativ 

metod. Mitt val av kvalitativ studie har gett mig mycket material att jobba utifrån. De 

kunskapskällor jag sökt via sekundärkällor har gjort att jag fått en kunskap inom området 

innan intervjuerna skulle genomföras. När jag har arbetat med mitt material har jag utgått från 

mitt syfte och frågeställning för att ta fram den information som var relevant för min studie.  

De personer som tackat nej till att delta i min studie har inte avstått av personliga skäl utan på 

grund av att det inte fanns möjlighet inom tidsramen. Personerna var redan uppbokade för ett 

antal intervjuer och hade inte möjlighet att boka in fler. Trots flera avhopp har jag ändå nått ut 

till önskat antal av respondenter och fått det material jag behövt i förhållande till mitt syfte. 

Då jag redan genom praktik och arbete hade kännedom om metoden som grupperna 

utformades efter kan detta påverkat mitt sätt att ställa frågorna. I det sammanhang jag 

undersökt anser jag att min förkunskap endast gett mig ett bra underlag att stå på inför 

intervjuerna. I studiens början hade jag dessutom ingen vetskap om att de jag skulle komma 

att intervjua arbetade efter just den här metoden. Syfte och frågeställning har därför arbetats 

om under studiens gång.  

Alla mina intervjuer har skett på en plats som intervjupersonen själv valt. Jag har blivit väl 

mottagen av alla mina respondenter och de har svarat öppet och engagerat på mina frågor. 

Varje intervju har tagit mellan 50 – 80 minuter att genomföra. När materialet från intervjun 

bearbetats klart har det färdiga materialet skickats ut till respondenterna för en möjlighet att 

godkänna och eventuellt klarlägga om något inte kändes rätt vilket jag anser har stärkt 

studiens validitet.  
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Analys och diskussion har genomförts under samma rubrik då de båda begreppen går in i 

varandra. I analysen har jag utgått från mina teoretiska utgångspunkter samt relaterat mitt 

resultat till tidigare studier. (Kvale, 1997) 

 

9. Resultatdiskussion och analys 

Mitt resultat bygger på berättelser utifrån intervjupersonernas synvinklar och erfarenheter. De 

sammankopplade delarna jag kommer att analysera och diskutera mitt material utifrån är 

betydelsen av stöd och vilken erfarenhet som återgetts om gruppens utformning och syfte.  

Informanterna framhöll olika värden knutna till gruppen, där det som framstod som mest 

centralt var stärkt självkänsla samt att identifiera sig med andra i samma situation. En 

motsägelse som kan knytas till detta är antagandet att självkänslan stärks samtidigt som 

barnen exponerar sitt inre för andra. Samtal med dem som upplevt likartade situationer kan 

samtidigt ge en känsla av att bli förstådd vilket kan underlätta rädslan för att berätta. Det kan 

även kopplas till Tinnfält (2008) vars avhandling visade att barnen ville berätta samtidigt som 

de hade en rädsla för att någon skulle få veta. Respondenternas erfarenhet var att genom att 

träffa andra barn i grupperna blev barnen medvetna om att de inte var ensamma utan det fanns 

fler som hade samma problem. Att inte känna sig ensam är något som kan verka stärkande på 

barnens självkänsla. En annan sak som betonades var att minska eller underlätta barnens 

känslor av skuld. Barn har rätt att få vara barn och inte ta ansvar för sina föräldrar. Att lära sig 

ta ansvar för sin egen utveckling är något som kan ge upphov till en förändring i barnens liv. 

De får redskap med sig att hantera sina upplevelser och möjligheten att påverka sina egna liv. 

Detta kan innebära att man senare i livet inte hamnar i ett eget missbruk. Barnen blir delaktiga 

i sin förändring och lär sig sätta ord på svåra händelser vilket gör upplevelserna hanterbara. 

Slutsatsen av betydelsen av gruppen som stöd är att det har en stor betydelse för barnen att 

bearbeta sina upplevelser. Det jag kan reflektera över är att det inte finns någon form av 

gruppstöd utvecklat för yngre barn. Yngre barns outvecklade språkfärdigheter påtalades av 

informanterna som anledning till en högre ålder. De metoder som man arbetade utifrån, 

exempelvis rita och nallekort, är även en metod som skulle kunna implanteras bland yngre 

barn.   

Grupperna utformades av samma teman och vikten av rutiner framhölls hela tiden. Rutiner är 

viktiga för barnen om man lever i en miljö som kanske saknar rutiner helt. Den hjälpande 
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handen var ett stort verktyg i grupperna. När barnet sedan står i en situation som är svår att 

hantera vet barnet att det finns någon att kontakta. Det innebär att barnet kan slappna av mer 

och kanske som några av intervjupersonerna påtalat våga säga ifrån. Detta kan kopplas till det 

Hansson (1995) påtalar om vikten av att bryta tystnaden och den skuld barnen tar på sig om 

missbruket i familjen. Kunskapen som erhålls i gruppen om missbruk kan leda till en ökad 

förståelse hos barnen som kan göra att de kan hantera olika situationer på ett bättre sätt. 

Hansson (1995) påtalar att det är förändringen hos föräldrarna som skrämmer barnet vilket 

även bekräftades genom mina intervjuer. Det oförutsägbara, man vet inte vad som händer.  

Hur man arbetade i gruppen kunde kopplas till ett salutogent perspektiv. Alla i gruppen hade 

något gemensamt som de kunde dela med varandra och bearbeta tillsammans. Ledarna 

plockade fram de resurser barnen hade inom sig för att hantera sin tillvaro och stärkte därmed 

barnet som en egen individ. De fokuserade på barnet som individ, att barnen var bra precis för 

den de var. De såg möjligheterna och gav barnen resurser vilket begränsar 

problemutvecklingen. Enligt informanternas beskrivning ges barnen möjlighet att bearbeta 

och se möjligheter vilket rimligen kan innebära en positiv påverkan.  

Mina informanters syn på stöd överensstämmer med forskningen. Gustavsson (1996) skriver 

om betydelsen av stöd för att barnen ska utvecklas på ett socialt främjande vis. Även Tinnfält 

(2008) påtalar vikten av att ha någon som lyssnar. Detta kan sammanlänkas med de effekter 

mina intervjupersoner har upplevt med barnen. Genom att stärka barnens självkänsla och 

möjligheter att hantera problem ger man barnen förutsättningar till att hantera problem även i 

framtiden. Verktygen barnen får med sig skulle kunna minska risken för att utveckla psykiska 

problem och främja den personliga utvecklingen på ett positivt plan. Något som är värt att 

diskutera här är vikten av stöd som framkommer i Tinnfälts rapport. Det resultatet indikerar 

att ungdomar ofta upplever vänner som ett stort stöd. Gustafssons kartläggning visar positiva 

effekter av gruppen som stöd, vilket överensstämmer med mina intervjuers erfarenhet.  

Östberg (2010) uttryckte en förvåning över att missbruk är en problematik som inte leder till 

så många insatser. Det man kan utläsa av mina intervjuer är att det är svårt att nå ut till de här 

barnen. I de familjer där missbruket inte ännu är känt är det svårt att erbjuda någon insats. 

Som en av mina informanter säger är missbruk tabu och man vill inte att det ska uppdagas. En 

annan förklaring kan som jag ser det vara att anmälningarna ligger inom ett annat område. 

Östberg talar även om konflikter i familjen, försummelse och vanvård samt skolproblem. Alla 

dessa 3 är områden som är vanliga där missbruk förekommer. Har man problem hemma tar 
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man ofta med dem till skolan och barnet riskerar att diagnosticeras med exempelvis ADHD. I 

mina ögon är försummelse eller vanvård en följd som kan komma naturligt av missbruket. 

När föräldern är helt uppe i sitt missbruk är det svårt att ta hand om sitt barn. När det gäller 

konflikter kan man ställa sig frågan varför konflikter uppstår? Många familjer där det finns 

missbruk finns det också våld vilket överensstämmer med informanternas erfarenhet om 

familjeförhållanden när det gäller missbruk. Rimligen borde man därför kunna anta att 

anmälningar om missbruk är fler än vad Östberg (2010) redovisar.  

Cohen (1997) menar att de som funnit harmoni som vuxna haft en vuxen som vågat se dem, 

lyssnat och bekräftat dem. Även Halvorsen (2009) visar i sin studie på vikten för barnen att 

känna sig bekräftad. Bekräftelse är en del i grupperna som kan markeras som en ledstjärna 

och genom sin medverkan i gruppen blir barnet bekräftat för den det är. 

Erfarenheten visade att det fanns ett stort behov av att grupperna fanns men det svåra var att 

få barnen att komma till gruppen. Den frivillighet som gruppen bygger på kan analyseras på 2 

sätt. Dels att den ökar chansen att föräldrar våga låta barnen gå i grupp eftersom ingen som får 

veta att de går där. Dels kan det ses som en möjlighet att föräldrarna inte låter sina barn gå i 

grupp eftersom det är frivilligt. Vad man ytterligare kan diskutera här är vad gruppen ger 

barnet som inte har godkännande av föräldern. Finns det inget godkännande hemifrån finns 

risken att barnet inte vågar prata i gruppen och därmed inte får möjlighet till att bearbeta sina 

upplevelser. Rimligtvis kan man anta att gruppen skulle kunna ge barnet något ändå genom 

vikten av att träffa andra barn i samma situation som tidigare tagits upp samt att barnet får 

med sig verktyg till att hantera sin situation.  

 

10. Slutord 

Resultatet av min studie visar att gruppen som stöd utifrån yrkesverksammas erfarenheter ger 

positiva effekter på barnets förmåga att hantera problemen i hemmet. Vad som hade varit 

intressant i sammanhanget är att söka upp de som gått i de här grupperna som barn i vuxen 

ålder. Genom att få en spegling av deras erfarenhet från gruppen och hur det hjälpt dem vidare 

i livet hade gruppernas utformning kunnat förbättras ytterligare. Även upplevda negativa 

aspekter som kan framkomma kan ha en stor vikt för gruppens framtida utformning. Barn till 

missbrukare behöver hjälp och stöd lika mycket som föräldrarna för att bearbeta sina 

upplevelser. Att hitta vägar att hjälpa och stödja barnen med deras bearbetning och stärka 
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deras självkänsla är något som i mina ögon borde ha mycket större prioritering än vad det har 

idag. Jag anser att vidare forskning inom området är lämpligt för att stärka de positiva effekter 

som gruppen antas innebära för barnet. Barnen är vår framtid och att främja hälsa är något 

som hela samhället tjänar på i det långa loppet.  

Sinnesrobönen för barn som en av mina intervjupersoner återgav får avsluta denna uppsats, 

tänkvärda ord som alla borde ta till sig, även vuxna. 

Jag önskar mig Lugn och Ro, 

Att få Mod och att kunna Förstå 

Vad jag kan Ändra på och 

Vad jag inte kan Förändra 
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Bilaga 1 

Kristianstad 2010-05-05 

Till 

Jag heter xxxxx och läser till socionom på högskolan Kristianstad. Under vårterminen -10 kommer jag 

att skriva mitt examensarbete inom området insatser till barn med missbrukande föräldrar, ett intresse 

som väcktes under min verksamhetsförlagda utbildning som jag gjorde på ett behandlingshem för 

missbrukande mammor och barn.  

Syftet med min uppsats är att belysa och analysera vilka olika insatser/stöd som finns för barn med 

missbrukande föräldrar samt se hur insatserna är utformade. Studien kommer att innefatta 6 

kommuner. 

Deltagandet i studien kommer att innebära att svara på frågor runt insatser/stöd till barn med 

missbrukande föräldrar. Intervjun beräknas ta ca 1 timme och jag har för avsikt att banda intervjun för 

att kunna återge det Du delgett mig på bästa sätt. Alternativet är att jag antecknar under intervjun. 

Svaren från intervjuerna kommer att sammanställas i mitt skriftliga examensarbete samt redovisas i 

seminarieform. Ett exemplar av det färdiga arbetet kommer även finnas tillgänglig efter examination 

via Diva sökbas på högskolan Kristianstad biblioteks hemsida.  

Materialet kommer under arbetets gång att förvaras på en säker plats. Jag garanterar att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och att inget i texten kommer att kunna leda fram till 

intervjupersonernas identitet. När intervjun är gjord kommer den att sammanställas och skickas till 

Dig för godkännande. Jag vill poängtera att Ditt deltagande under studien är helt frivilligt och att Du 

när som helst har rätt att avbryta Ditt deltagande fram tills du godkänt intervjuns resultat. Skulle Du 

välja att avbryta Ditt deltagande kommer det material Du givit mig inte att användas i arbetet.  

Din kunskap och erfarenhet är viktig för studiens resultat och jag är mycket tacksam om Du kan delta i 

mitt examensarbete genom att medverka i intervjun.  Jag kommer att kontakta Dig via telefon mellan 

10-11 maj. Har du några frågor angående studien är Du välkommen att kontakta mig via telefon eller 

e-mail. 

Med vänlig hälsning 

xxxxx 

00000 

 

 

 



41 

Bilaga 2 

Jag heter xxxxxx och läser till socionom på högskolan Kristianstad. Under vårterminen -10 kommer 

jag att skriva mitt examensarbete inom området insatser till barn med missbrukande föräldrar, ett 

intresse som väcktes under min verksamhetsförlagda utbildning som jag gjorde på ett behandlingshem 

för missbrukande mammor och barn.  

Syftet med min uppsats är att belysa och analysera vilka olika insatser/stöd som finns för barn med 

missbrukande föräldrar samt se hur insatserna är utformade. Studien kommer att innefatta 6 

kommuner. 

Deltagandet i studien kommer att innebära att svara på frågor runt insatser/stöd till barn med 

missbrukande föräldrar. Intervjun beräknas ta ca 1 timme och jag har för avsikt att banda intervjun för 

att kunna återge det Du delgett mig på bästa sätt. Alternativet är att jag antecknar under intervjun. 

Svaren från intervjuerna kommer att sammanställas i mitt skriftliga examensarbete samt redovisas i 

seminarieform. Ett exemplar av det färdiga arbetet kommer även finnas tillgänglig efter examination 

via Diva sökbas på högskolan Kristianstad biblioteks hemsida.  

Materialet kommer under arbetets gång att förvaras på en säker plats. Jag garanterar att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och att inget i texten kommer att kunna leda fram till 

intervjupersonernas identitet. När intervjun är gjord kommer den att sammanställas och skickas till 

Dig för godkännande. Jag vill poängtera att Ditt deltagande under studien är helt frivilligt och att Du 

när som helst har rätt att avbryta Ditt deltagande fram tills du godkänt intervjuns resultat. Skulle Du 

välja att avbryta Ditt deltagande kommer det material Du givit mig inte att användas i arbetet.  

Din kunskap och erfarenhet är viktig för studiens resultat och jag är mycket tacksam om Du 

kan delta i mitt examensarbete genom att medverka i intervjun.  Har du några frågor angående 

studien är Du välkommen att kontakta mig via telefon eller e-mail. 

Medgivande 

Jag har tagit del av vad mitt deltagande i studien innebär och ger härmed ger mitt skriftliga samtycke 

till att deltaga i studien.  

       Samtycker till att bli intervjuad under bandinspelning.  

 

______________________ 

Ort och datum 

 

_______________________  ________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuformulär 

Kan du berätta om gruppen ni erbjuder som stöd till barn med missbrukande föräldrar? 

Kan du beskriva hur grupperna är utformade? 

Hur arbetar ni i grupperna? 

Kan du berätta vilka kriterier som finns? 

Kan du beskriva målen för grupperna? 

Vilken åldersgrupp vänder sig grupperna till? 

Hur förhåller du dig till gruppen som stöd? 

Vilka erfarenheter har du om gruppens utfall? 

Om du fick tillfälle att utveckla stöd till barn till missbrukande föräldrar, hur skulle det då se ut? 

 


