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Sammanfattning 

Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har ofta komplexa behov, vilket föranleder 

kontakt med ett flertal serviceområden samtidigt. Komparativ forskning om olika former av 

stöd och service i relation till komplexa familjeproblem är sällsynta. Syftet med denna studie 

har därför varit att analysera likheter och skillnader i hur socialarbetare inom serviceområdena 

missbruk och social barnavård beskriver villkor och mål för insatser i familjer med komplexa 

behov. Studien har genomförts inom ramen för ett NORFACE Welfare State Futures projekt 

kallat Family complexity and social work (FACSK). Studien baseras på två 

fokusgruppsintervjuer med deltagare inom respektive serviceområde. Intervjuerna utgick från 

en vinjett i tre delar som beskrev en familj med komplexa behov och analyserades kvalitativt 

genom en innehållsanalys. Resultatet visar att socialarbetarna främst fokuserade på de 

problem vilka föll inom deras specifika ansvarsområde och föreslog individuella insatser till 

familjens medlemmar, vilket dekonstruerade familjen. Familjemedlemmarna kategoriserades 

olika inom fokusgrupperna, vilket kan förstås utifrån vilka byråkratiska identiteter som fanns 

tillgängliga inom respektive serviceområde. Gemensamt för serviceområdena var att familjen 

inte framhölls som den primära klienten. Det individualiserade förhållningssättet 

positionerade vissa familjemedlemmar som problembärare och andra som offer. 

Missbruksgruppen uppvisade en bredare helhetssyn på familjen jämfört med social barnavård, 

vilket kan förstås utifrån att den sociala barnavårdens tydliga ansvar för att skydda barn 

försvårar möjligheten till ett holistiskt arbetssätt. 
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1. Inledning 

I avsnittet presenteras bakgrunden och motivet till föreliggande studie, följt av dess syfte och 

frågeställningar. Nedan presenteras även avgränsningar som gjorts i studien. 

1.1  Barn och familj i det sociala arbetet 

I Sverige vilar det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd till individer och grupper i behov 

på kommunen och socialtjänsten, reglerat i Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Socialt arbete 

innefattar ett brett spektrum av problem, behov och interventioner och bedrivs inom en rad 

olika serviceområden inom såväl kommunal, ideell, privat och landstingssektorn. Inom det 

sociala arbetet utgör barn en särskilt sårbar grupp och socialtjänsten bär ett särskilt ansvar att 

tillhandahålla stöd till barn, unga och deras familjer. Familjer som kommer i kontakt med 

socialtjänsten har ofta en sammansatt problematik, där det till exempel kan förekomma våld, 

konflikter, psykisk ohälsa och missbruk (Östberg, 2010) och dessa familjer kan därigenom 

möta flera serviceområden samtidigt (Grell, 2016).  

Komparativ forskning om sociala insatser till barn och familjer utgör en kunskapslucka i 

befintlig forskning och forskningsansatser som möjliggör jämförelser mellan olika former av 

stöd och service i relation till komplexa familjeproblem är sällsynta (Kuronen, 2010). 

Föreliggande studie ämnar studera sociala insatser i relation till komplexa behov och 

fokuserar på två grundläggande serviceområden inom det sociala arbetet: social barnavård och 

missbruksvård. Dessa serviceområden skiljer sig från varandra i flera avseenden, men 

gemensamt är att familjer med komplexa behov kan komma i kontakt med båda 

serviceområden. Dessa områden kan påverka familjer samtidigt, vilket ökar komplexiteten i 

deras situation ytterligare (Grell, 2016; Morris, 2012). Olika serviceområden har varierande 

primärfokus, vilket väcker frågor om hur socialarbetare inom olika serviceområden ser på 

familjens problem och behov, samt vilken betydelse det får för sociala interventioner. 

1.2  Socialtjänstens utveckling mot specialisering 

Distinktionen mellan olika serviceområden har inte alltid varit lika tydlig, utan är ett resultat 

av ökad specialisering och individualisering av det sociala arbetet. Under 1970-talet när den 

nya Socialtjänstlagen utarbetades var ledordet helhetssyn och frivillighet. Behandlingsarbetet 

ledde till Socialtjänstlagen (1980:620) som ersatte de tre tidigare sociala vårdlagarna 

nykterhetsvårdlagen, barnavårdslagen och socialhjälpslagen (SOU 2005:81). Helhetssynen 

innebar ett för socialtjänsten tydligt ansvar för människor i utsatta situationer samt ett 

beaktande av individens hela problemsituation och sammanhang. I samband med 

decentraliseringen från en central socialnämnd till distriktsnämnder, upphävandet av 

obligatoriska socialnämnder och en återgång till specialisering av socialtjänstens organisation 

har socialtjänstens målsättning om en helhetssyn successivt nedmonterats (Börjeson, 2010).  

Samhällsförändringar och en ökad globalisering har fått betydelse för det sociala arbetets 

praktik och karaktäristiskt för dagens socialpolitik är en ökad individualisering. 

Individualiseringen utgör en process genom vilken relationen mellan individ och samhälle 

förändras, där individens roll blir starkare varigenom problem och åtgärder i större 

utsträckning riktas mot den enskilda individen. Detta skapar både ökade möjligheter att lyssna 

på individuella önskemål, samt risker att kränka enskilda (Blomberg & Petersson, 2006). 

Sedan mitten av 1980-talet finns en stark tendens till ökad specialisering inom socialtjänsten, 

vilket i första hand yttrar sig genom att arbetet indelas i de tre verksamhetsfälten individ- och 

familjeomsorg (IFO), funktionshinderomsorg och äldreomsorg. IFO:s ansvar att stödja 

enskilda innefattar ett brett spektrum av social problematik inom områdena social barnavård, 

missbruksvård och ekonomiskt bistånd (Grell, 2016).  
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Specialiseringen kan ta sig i uttryck genom kategorisering av klienter efter problembild eller 

familjetyp för att de ska passa in i en tillgänglig insatsrepertoar. Specialiseringen kan också 

innebära en stegvis sortering av klienterna, genom en uppdelning av olika enheter för 

mottagning, utredning och behandling (Lundström & Sunesson, 2006). Graden av 

specialisering i Sverige synliggörs i Bergmark & Lundströms studie (2005) där det framgår att 

strax under 80 procent av 100 studerade kommuner hade särskilda specialiserade enheter för 

barnavård, missbrukarvård och ekonomiskt bistånd under åren 2001 och 2002. Enligt 

författarna är helhetssynen i organisatorisk mening avskaffad, trots att den ännu utgör en stark 

princip i lagstiftningen.  

1.3 Komplexa behov i en specialiserad socialtjänst 

Det finns både för- och nackdelar med en specialiserad individ- och familjeomsorg. 

Specialisering möjliggör specifika målgrupps- och metodkunskaper och utredningar inom 

specialiserade organisationer har visat sig kunna vara mer fokuserade på den aktuella 

klientens behov. Samtidigt riskerar specialiseringen att leda till osynliggörande av komplexa 

behov hos klienter (Grell, 2016). Blom (1998) argumenterar för att det sociala arbetet kräver 

en generalistkompetens hos socialarbetaren utifrån att människors sociala utsatthet många 

gånger är komplex och därför inte låter sig sorteras i olika åtgärdskategorier. Specialiseringen 

inom socialtjänsten innebär att familjer med komplexa behov kan ha kontakt med flera 

instanser inom socialtjänsten samtidigt. Tidigare forskning indikerar att specialiserade 

organisationer upplevs svårhanterliga för klienter med komplexa behov och riskerar att leda 

till såväl överlappning som luckor i det stöd som erbjuds (Grell, 2016). 

Hur familjer i social utsatthet bemöts och bedöms inom socialtjänsten påverkas inte endast av 

yttre formkrav, utan även av föreställningar och riktlinjer om hur föräldraskap och familjeliv 

bör se ut och vad som bedöms vara till barnets bästa (Östberg, 2010). I betänkandet Lag om 

stöd och skydd till unga (LBU) av Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) framhålls att trots 

att den dominerande principen inom socialtjänsten utgörs av ett familjeperspektiv går 

utvecklingen mot en ökad individualisering. Detta exemplifieras genom en ökad förekomst av 

metoder, program och verksamheter som riktas enbart till det berörda barnet. Inom 

missbruksvården samt inom den sociala barnavården syns en tendens till fortsatt 

specialisering (Bergmark & Lundström, 2005; Grell, 2016). Familjer som har kontakt med 

socialtjänsten har dock ofta problem och behov av komplex karaktär. I en familj kan det 

exempelvis förekomma psykisk ohälsa kombinerat med missbruk och ekonomiska problem 

(Rankin & Regan, 2004) och barn i familjer där det förekommer psykisk ohälsa och/eller 

missbruk har även en förhöjd risk att utsättas för våld (Socialstyrelsen, 2016a). Ett 

individualiserat förhållningssätt till familjen kan leda till att vissa medlemmar framhålls som 

problembärare vilket kan få betydelse för vilka interventioner som vidtas (Morris et al., 2008) 

1.4 Problemformulering 

Sveriges välfärdssystem betraktas å ena sidan som familjestödsorienterat, å andra sidan finns 

en tydlig tendens till ökad specialisering och individualisering, inte minst inom missbruks- 

och den sociala barnavården (Bergmark & Lundström, 2005). Av specialiseringen följer ett 

minskat familjestöd och en successiv nedmontering av socialtjänstens målsättning om en 

helhetssyn på sociala problem. När familjer med komplexa behov hanteras inom 

socialtjänsten blir de föremål för bedömningar och beslut. Beslutfattande inom socialtjänstens 

barnavårdsutredningar inrymmer ett mått av osäkerhet och socialarbetares tolkningar av 

klienters behov får konsekvenser som antingen gynnar eller missgynnar klienten. Dessa 

tolkningar formas av bland annat lagstiftning och rådande normer och värderingar (Östberg, 

2010) och kan även antas påverkas av inom vilket serviceområde socialarbetare arbetar. Trots 
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den fundamentala vetskapen om att människor har mångfacetterade behov tenderar hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten att förbise hur klienters behov sammanfaller med andra. Detta 

gäller särskilt för de individer vars behovs- och problembild kan sägas vara komplex vilket 

kan leda till att de hamnar mellan olika serviceområden (Rankin & Regan, 2004; Grell, 2016).  

 

Tidigare studier har jämfört olika organisationsformer och dess konsekvenser för klienter, om 

än denna forskning anses vara begränsad. Dessa studier har dock främst fokuserat på en 

specifik problembaserad del inom individ- och familjeomsorgen (se t.ex. Östberg, 2010), 

medan komparativa studier mellan olika serviceområden är sällsynta. Ett undantag är Grells 

avhandling (2016) i vilken klienter som hade kontakt med flera enheter inom socialtjänsten 

studerades, samt studien av Gümüscü, Khoo & Nygren (2014) där likheter och skillnader i hur 

socialarbetare inom olika serviceområden definierade och avgränsade familjebegreppet 

undersöktes. Kunskapen om vilka konsekvenser socialtjänstens specialisering får är emellertid 

begränsad (SOU 2005:81) och det krävs enligt Morris et al. (2008) en större medvetenhet 

inför vad nuvarande organisering av det sociala arbetet och specifikt uppdelningen av insatser 

inriktade mot barn respektive vuxna får för möjligheten till ett holistiskt arbetssätt.  

Som vi sett kan familjer med komplexa behov mötas av flera specialiserade enheter, vilket 

väcker frågor om hur socialarbetare inom olika serviceområden arbetar med familjer. Mot 

bakgrund av ovanstående ämnar föreliggande studie bidra med ett nytt perspektiv till den 

redan befintliga forskningen. Detta genom att utifrån en komparativ ansats undersöka hur 

socialarbetare inom serviceområdena missbruksvård och social barnavård reflekterar kring 

insatser i familjer med komplexa behov.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera likheter och skillnader i hur socialarbetare inom 

serviceområdena missbruk och social barnavård beskriver villkor och mål för insatser i 

familjer med komplexa behov.  

Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar: 

 

- Hur ser socialarbetarna inom de olika serviceområdena på familjen och dess problem 

och vilka implikationer får deras perspektiv för bedömningar och beslut? 

- Hur ser förhållandet ut mellan ett individ- och helhetsperspektiv på familjen inom de 

olika serviceområdena? 

1.6 Avgränsningar 

Föreliggande studie har genomförts inom ramen för ett NORFACE Welfare State Futures 

projekt kallat Family complexity and social work (FACSK) vilket medfört att vissa 

avgränsningar naturligt tillfallit studien. Studien är begränsad till att endast omfatta 

socialarbetares perspektiv på insatser i familjer med komplexa behov då det befintliga 

materialet utgår från fokusgruppsintervjuer med socialarbetare. Det tillgängliga materialet 

bestod av intervjuer inom ytterligare två serviceområden, migration och psykisk ohälsa, men 

studien har avgränsats till att omfatta serviceområdena missbruk och social barnavård. I 

litteratursökningen bedömdes dessa serviceområden vara intressanta att jämföra, dels för att 

insatserna i regel bedrivs inom individ- och familjeomsorgen vilket medför en likhet mellan 

områdena, dels för att det framgick att båda områden var starkt präglade av organisatorisk 

specialisering. Båda områden påverkar även i stor utsträckning familjen och kan samspela 

med varandra, bland annat genom att missbruksproblem kan få stor betydelse för bedömning 

av föräldrars omsorgsförmåga (Grell, Ahmadi & Blom, 2017).  
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2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten inleds med en kort bakgrund till det sociala arbetsfältet och lagstiftningen 

inom de studerade serviceområdena. Därefter presenteras tidigare forskning relaterat till 

familjebegreppet, socialt arbete och familjer med komplexa behov. I avsnittet förs en 

diskussion om familjestödsorienterade- respektive barnskyddsorienterade system och var 

Sverige befinner sig i förhållande till dessa. Avslutningsvis sammanfattas de huvudsakliga 

fynden från tidigare forskning. 

2.1 Bakgrund och aktuell lagstiftning 

Jämförande studier har ofta som ambition att göra historiska tolkningar och analysera orsaker 

(Ragin, 2013), varför det är av relevans att beskriva bakgrunden till det som avses jämföras. 

Utifrån studiens syfte, att analysera likheter och skillnader i socialarbetares beskrivningar av 

villkor och mål för insatser, behöver det sociala arbetets övergripande villkor och mål 

presenteras. Följande avsnitt syftar därför till att ge en allmän överblick över det sociala 

arbetsfältet och gällande lagstiftning inom serviceområdena social barnavård och missbruk. 

Nedan presenteras endast en avgränsad del av den mängd information och praxis som finns på 

området, i syfte att ge en kort bakgrund till, och en kontextuell förståelse för, det sociala 

arbetet inom avsedda serviceområden.  

2.1.1 Social barnavård  

Socialtjänstens särskilda ansvar för barn och unga anges i SoL 5 kap. 1 §. Där framgår att 

socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden, samt i 

nära samarbete med hemmen arbeta för att barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det 

stöd och skydd de behöver. Social barnavård härleds till den verksamhet inom socialtjänsten 

vars ansvar är att se till att barn och familjer får det stöd de behöver när generell välfärd inte 

är tillräcklig. Den sociala barnavården är ytterst ansvarig att vidta åtgärder när barn far illa 

eller riskerar att fara illa (Andersson, 2013). Med barn menas i sammanhanget personer i 

åldern 0–18 år, i enlighet med definitionen i SoL 1 kap. 2 §.  

Organisatoriskt tillhör den sociala barnavården kommunens individ- och familjeomsorg och 

kännetecknas av att den förfogar över resurser, i form av möjligheter att erbjuda hjälp samt 

utövande av kontroll (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2012). Enligt Bergmark & Lundström 

(2005) är en indelning i barn- och familjegrupper det vanligaste sättet att organisera den 

sociala barnavården. Ofta drivs specialiseringen längre, genom personburen uppdelning av 

arbetsuppgifter inom gruppen, samt genom uppdelning av enheter för utredning och 

behandling (ibid.).  

Socialtjänstlagen innehåller både stödjande och kontrollerande element och 

utredningsskyldigheten avser såväl behov av stöd och skydd. I de fall det föreligger en 

påtaglig risk för barns hälsa eller utveckling och vård inte kan genomföras på frivillig väg kan 

socialnämnden fatta beslut om att bedriva vård utan samtycke, enligt Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Med social barnavård avses således både 

utredande instanser samt öppen- och tvångsvård som utförs av socialtjänsten eller andra 

aktörer (Andersson & Sallnäs, 2012).  

Enligt SoL 1 kap. 2 § ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör dem och vid 

beslut som rör insatser för barn ska barnets bästa vara avgörande. Barnet har rätt till såväl 

skydd och delaktighet och vad som bedöms vara till barnets bästa är inte nödvändigtvis 

detsamma som dess vilja (Petersson, 2003). Socialsekreterare inom den sociala barnavården 

har till uppgift att både bedriva ett professionellt socialt arbete med barn och föräldrar, 
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samtidigt som de formellt ska bedriva utredning och fatta beslut (Höjer, 2012b). I den sociala 

barnavården föreligger en komplexitet i att både barns behov av stöd och skydd, samt 

föräldrars självbestämmanderätt ska beaktas (Sallnäs et al., 2012). Ständigt återkommande 

dilemman inom den sociala barnavården är de mellan stöd och kontroll, tvång och frivillighet 

samt föräldrars rätt till delaktighet respektive barnets rätt till skydd (Östberg, 2010).  

2.1.2 Missbruksvård  

Socialtjänsten ska enligt SoL 5 kap. 9 § i samarbete med landstinget aktivt stötta personer 

med missbruk i sin rehabilitering. Ansvaret omfattar enligt SoL 5 kap. 9a § missbruk av 

alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel och andra beroendeframkallande medel. 

Socialtjänstlagens övergripande mål (1 kap. 1 §) om främjande av individers ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället, ska vara 

vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda att komma ifrån missbruk, enligt 

Lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 1 §. Vården ska bygga på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och ska så långt det är möjligt genomföras i 

samverkan med den enskilde. Om vården inte kan bedrivas på frivillig väg och om missbruket 

utgör en allvarlig fara för individen eller någon närstående kan socialnämnden besluta om 

tvångsvård, enligt LVM 4 §.  

I lagstiftning och forskning har barn som anhöriga fått allt mer uppmärksamhet och år 2010 

infördes krav i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att i vissa fall särskilt beakta behovet av 

information, råd och stöd hos barn till föräldrar med missbruk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Missbruk hos föräldrar är en vanlig orsak till att barn omhändertas och 

omkring åtta procent av barn i Sverige har en förälder som vårdats på sjukhus grund av 

missbruk eller psykisk ohälsa. År 2015 angav 67 procent av Sveriges kommuner att de 

rutinmässigt erbjöd stödinsatser till barn i familjer där det förekommer missbruk. Barnens 

behov av stöd uppmärksammas dock inte i tillräcklig utsträckning (Socialstyrelsen, 2016b). 

Synen på missbruk har varierat över tid och en ständigt närvarande diskussion kretsar kring 

frågan om huruvida missbruk ska förstås som en sjukdom eller ej. I Sverige råder ett delat 

ansvar över missbruksvården mellan den kommunala socialtjänsten och den regionala hälso- 

och sjukvården (Samuelsson & Wallander, 2015). Missbruksområdet kan således sägas vara 

komplext även ur ett organisatoriskt perspektiv. I västvärlden har ett medicinskt perspektiv på 

missbruk dominerat, medan Sveriges missbruksvård karaktäriseras av ett socialt perspektiv 

genom vilket missbruk betraktas vara ett socialt problem. Detta har medfört att socialarbetare 

fått en större roll i vården av missbrukare än medicinsk personal (Samuelsson & Wallander, 

2015). I den kommunala individ- och familjeomsorgen bedrivs vården till övervägande del 

inom ramen för specialiserade enheter (Bergmark & Lundström, 2005). 

Det finns idag tendenser som indikerar att vi går mot en mer medikaliserad syn på missbruk, 

något som synliggörs i Missbruksutredningen (SOU 2011:35). I utredningen definieras 

missbruk som en sjukdom varigenom medicinska interventioner och en överföring av 

huvudmannaskapet för missbruksvården till landstingen föreslås. Förslaget om att behandling 

inte längre ska tillhandahållas inom socialtjänstens ramverk kan förstås som ett uppbrott av 

den tidigare icke-medicinska modellen för missbruksvård (Bergmark, 2012). Trots en ökad 

medikalisering av Sveriges missbruksvård kvarstår inslag av den sociala modellen inom såväl 

socialtjänsten som hälso- och sjukvården, då både socialarbetare och sjukvårdspersonal anser 

att psykosociala insatser utgör en central del i missbruksbehandling (Samuelsson & 

Wallander, 2015).  
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2.2 Socialt arbete med familjer 

Socialt arbete med barn och familjer bedrivs främst inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg. Inom såväl missbruksvården som inom den sociala barnavården möter 

socialtjänsten familjer i behov av stöd och hjälp. Behovs- och problembilden kan inom dessa 

grupper skilja sig åt, samtidigt kan dessa områden samspela då familjer som har kontakt med 

missbruksvården även kan vara aktuella inom den sociala barnavården och vice versa (Grell, 

2016; Östberg, 2010). Det sociala arbetet med familjer kännetecknas av en balans mellan stöd 

och kontroll (Höjer, 2012a). När det föreligger en brist i familjens funktion som får 

konsekvenser för familjemedlemmarnas grundläggande behov blir stöd till familjer ett viktigt 

område inom det sociala arbetet. I socialt arbete betraktas familjen och föräldrar både som ett 

potentiellt problem och som en resurs, då barns problem ofta förklaras utifrån bristande 

föräldraförmågor samtidigt som föräldrar och familjer erkänns vara en mycket viktig resurs 

för att tillhandahålla barn en trygg miljö (Regnér & Johnsson, 2007). 

Familjens kärnfunktion att tillhandahålla resurser, stöd och ansvar över dess medlemmar är 

central oavsett dess komposition (Featherstone, 2004). Synen på familj och föräldraskap är 

dock kontextbunden och dess komposition är föränderlig, vilket får betydelse för det praktiska 

sociala arbetet med familjer (Bäck-Wiklund, 2012). Förutom omfattande förändringar vad 

gäller institutionella villkor och socialtjänstens organisation framträder även allt mer 

varierade familjekonstruktioner i dagens samhälle. Sociala förändringar i västvärlden har 

bidragit till framväxten av nya typer av familjekonstellationer och kulturella, ideologiska och 

juridiska definitioner av vad som utgör en familj har förändrats (Morris et al., 2008). Den 

traditionella kärnfamiljen har successivt ersatts av nya familjeformer och livsstilar genom 

vilket familjebegreppet blivit allt mer flytande. Ändrade familjeformer utgörs bland annat av 

en minskad förekomst av äktenskap, försvagning av den traditionella bilden av mannen som 

försörjare och kvinnan som omsorgsgivare, ett ökat antal skilsmässor och nya giftermål, samt 

samkönade äktenskap och singelhushåll (Saltiel, 2012; Costello, 2003). Samhällets 

individualisering har inneburit att traditioner utmanats och värderingar ifrågasatts. Samtidigt 

kvarstår till stor del samhällsuppfattningen om ”den goda familjen” med utgångspunkt i ett 

borgerligt ideal, ändrade familjemönster till trots (Höjer, 2012a).  

2.2.1 Familjer i kontakt med socialtjänsten 

Även om familjebegreppet är flytande och familjeformer varierande, framträder i litteraturen 

några gemensamma kännetecken för de familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten. 

De familjer som blir föremål för socialtjänstens utredningar och insatser lever ofta i en 

problematisk situation. Av de familjer som aktualiseras inom den sociala barnavården utgörs 

en majoritet av ensamstående mödrar och deras barn, och familjernas utsatthet präglas många 

gånger av en kombination av sociala och ekonomiska svårigheter (Höjer, 2012b). Föräldern 

eller föräldrarna har ofta låg utbildning och ett svagt fäste på arbetsmarknaden. Svårigheter i 

familjelivet kan vidare förstärkas genom avsaknad av ett stödjande nätverk, våld i nära 

relationer, missbruk och psykisk ohälsa (Andersson, 2012).  

 

I föräldraforskning om män och kvinnor har ett gemensamt föräldraskap blivit normen för 

familjelivet, i såväl retorik som lagstiftning. I praktiken kvarstår dock till stor del 

föreställningar om modern som huvudansvarig för omsorgen (Röbäck, 2012). Sociala insatser 

till familjer och föräldrar kan sägas vara könsbundna, då stödet i regel riktas till mödrar. Detta 

konstateras i en internationell studie om familjestöd där begreppen familjestöd, föräldraskap 

och föräldraskapsutbildning kritiseras för att vara missledande, då de i realiteten primärt är 

inriktade på mödrar och moderskap (Katz & Pinkerton, 2003). I fall där föräldraförmågan 

ifrågasätts i en utredning om omsorgssvikt har mödrar visat sig granskas mer ingående än 
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fäder och omsorgssvikt kan härledas till ett skuldbeläggande av mödrar (Petersson, 2006). 

Ensamstående föräldrar som saknar stöd av sitt nätverk kan få problem i deras föräldraskap. 

Av såväl föräldrarna själva som deras omgivning kan dessa svårigheter missbedömas som 

brister i föräldraskapet, snarare än svårigheter relaterade till att vara ensamstående. Med 

kärnfamiljen och ”den goda familjen” som en fortsatt idealbild blir bördan i att ensamt bära 

ansvar för föräldraskapet än större för ensamstående föräldrar (Regnér & Johnsson, 2007).  

 

2.2.2 Familjestödsorienterat- respektive barnskyddsorienterat barnavårdssystem 

I det sociala arbetet med familjer ingår att både arbeta med barn och föräldrar. Det finns i 

huvudsak två olika inriktningar på barnavårdssystem: det familjestödsorienterade (family 

service) och det barnskyddsorienterade (child protection) (Lundström, 2012). Sverige anses i 

komparativ välfärdslitteratur utgöra ett familjestödsorienterat system vilket innebär att 

familjens behov står i fokus för de planerade samhällsinsatserna (Gilbert, 1997). Det finns 

dock invändningar mot att Sveriges sociala barnavård i huvudsak är familjestödsorienterat. 

Wiklund (2006) menar att förekomsten av tvång, kontroll och disciplinering i den sociala 

barnavården talar mot att det svenska barnavårdssystemet skulle vara ett renodlat 

familjestödssystem.  

Frågan om barns perspektiv och delaktighet har fått ökad uppmärksamhet i forskning och 

utgör idag en viktig aspekt i socialt arbete med barn och familjer. Ökade krav på 

socialarbetare att inhämta barns åsikter och tillmäta dessa betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad (SoL 11 kap. 10 §) indikerar att barn fått starkare ställning som enskilda 

individer och behandlas inte endast som medlemmar i en familj (Gilbert, Parton & Skivenes, 

2011). Barnen skyddas genom lagstiftningen på deras egna villkor och barnperspektivet utgör 

således en del av familjens individualisering (Petersson, 2003). Synen på barn som subjekt 

med individuella rättigheter har medfört en viss inskränkning av föräldrars mandat. Detta tas i 

uttryck genom lagstiftningen, bland annat genom införandet av möjligheten för socialtjänsten 

att tala med barn utan att informera eller inhämta samtycke från vårdnadshavare (Höjer, 

Sallnäs & Sjöblom, 2012).  

I beslut som rör barn och familjer inryms ett stort mått av osäkerhet och socialarbetare är 

under stark press att fatta rätt beslut (Platt, 2006). Social barnavård är ett område som berör 

allmänheten och får ofta stor uppmärksamhet i media. Samhällelig uppmärksamhet har en 

stark påverkan på kulturen inom vilket socialt arbete äger rum och kan resultera i att politiker 

känner sig tvungna att agera vid uppmärksammade brister. Professionella inom den sociala 

barnavården får ofta motta kritik och ifrågasättande av deras kompetens, kvalifikationer och 

arbetets kvalitet (Gilbert et al., 2011). Till följd av alarmerande rapporter om barn som far illa 

och uppmärksammade fall i media där socialtjänsten misslyckats i sitt uppdrag att skydda 

barn, har en diskurs om barnskydd vuxit sig starkare. Beskrivningar där barns behov av skydd 

står i fokus positionerar det individuella och ofta idealiserade barnet i en kontext separat från 

dess familj, varigenom ett starkt barnperspektiv får konsekvenser för det praktiska och 

relationella stödet till familjer (Featherstone, Morris & White, 2014).  

Länder som tidigare definierats som familjestödsorienterade (Sverige inkluderat) har uppvisat 

en markant ökning gällande antalet barn som bedöms vara i behov av social barnavård 

(Gilbert et al., 2011). Statens sätt att möta alarmerande uppgifter om barn som far illa är att 

utvidga kontrollen över alla barn genom statliga regleringar och ökad kontroll (Bäck-

Wiklund, 2012). Ett ökat fokus på skydd och krav på bättre vetenskaplig förankring av socialt 

arbete har bidragit till olika försök att standardisera utredningar och riskbedömningar 

(Lundström, 2012). Utvecklingen i Sverige indikerar att formella procedurer som reglerar den 
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sociala barnavården har ökat, vilket följts av en rad metoder och tillvägagångssätt som utgör 

en ökad kontroll av, och ett minskat handlingsutrymme för socialarbetare. Inom Sveriges 

sociala barnavård har det standardiserade dokumentationssystemet BBIC (Barns behov i 

centrum) spridit sig till i princip alla kommuner i landet. Denna utveckling är sammankopplad 

med utvecklingen av evidensbaserad praktik och kravet på vetenskaplig kunskap, framför 

socialarbetares personliga bedömningar (Gilbert et al., 2011; Lundström, 2012).  

Gilbert et al. (2011) föreslår att utvecklingen ska förstås i nya termer då det 

familjestödsorienterade systemet utvecklats mot ett starkare barnskydd och vice versa. 

Författarna benämner det nya framträdande perspektivet som ett barn-fokuserat perspektiv 

(min översättning). Den alternativa inriktningen framhäver barnet som en individ med en 

självständig relation till sin omvärld vilket kan innebära att barnets vilja och önskan ställs i ett 

motsatsförhållande till föräldrarnas. Genom att bemöta barnet som en självständig enhet i 

familjen minskar familjens roll som enhet och därmed dess ansvar för barnen. Samtidigt som 

Gilbert et al. (2011) framhäver Sverige som ett av flera länder inom vilket ett barn-fokuserat 

perspektiv föreligger, riktar Andersson & Sallnäs (2012) kritik mot att det svenska 

familjestödsorienterade systemet inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till barns behov i de 

fall de står i konflikt med föräldrars intresse. Förslag till en ny lagstiftning om stärkt skydd för 

barn (SOU 2009:68) indikerar att vi går mot ett allt mer individualiserat stödsystem, där 

vikten av att identifiera barn som riskerar att fara illa betonas, medan insatser utifrån familjens 

behov ges mindre utrymme. Detta kan enligt Lundström (2012) ses som en rörelse från ett 

behovsorienterat till ett riskorienterat barnavårdssystem. 

Föräldrars rätt till delaktighet respektive barnets rätt till skydd utgör ett dilemma i socialt 

arbete med familjer (Östberg, 2010) och barnperspektivet kan ibland hamna i konflikt med ett 

föräldraperspektiv. I regeringens proposition (1996/97:124) framgår att familjen måste ses 

som en helhet, då det ligger i barnens intresse att även deras föräldrar får stöd vid behov. 

Även Platt (2006) förordar att möjligheten att skydda barn som på olika sätt far illa kräver en 

helhetssyn av barnets situation och omständigheter i dess tillvaro. Mot bakgrund av detta ter 

det sig intressant att undersöka vilken betydelse specialisering av socialt arbete, i form av 

uppdelningen i särskilda enheter för social barnavård och missbruk, får för möjligheten till ett 

holistiskt arbetssätt i familjer med komplexa behov.  

2.2.3 Föreställningar om familjen 

Det sociala arbetet med familjer präglas, som framgår ovan, av vilket perspektiv och under 

vilka ideologier det utövas inom. Insatser till familjer i behov av stöd påverkas av 

föreställningar kring relationen mellan samhälle och familj, samtidigt som de även är 

beroende av socialarbetarens kompetens och professionella handlingsutrymme. 

Familjeforskningen ger föga vägledning om familjeliv i de miljöer som socialarbetare möter i 

sitt dagliga arbete, varför det hos socialarbetare krävs lyhördhet och en förmåga till 

respektfullt lyssnande till berörda parters perspektiv för ett gott utfall (Andersson, 2012). 

Beslut grundas på kunskap om barns behov och utveckling, men även på moraliska 

föreställningar om vad som utgör ett acceptabelt föräldraskap (Höjer, 2012a). Socialtjänsten 

kan därigenom sägas ha definitionsmakt i avgörandet av vad som är ett godtagbart 

föräldraskap och en godtagbar familj. I fall där föräldrar brister i sin omsorgsförmåga har den 

sociala barnavården till ansvar att tillgodose familjens behov av stöd, såväl som barnets behov 

av skydd varigenom en motsättning mellan synen på familjen som enhet och barnet som 

individ kan uppstå (Andersson, 2013).  
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Gümüscü et al. (2014) undersökte i sin studie likheter och skillnader i hur socialarbetare inom 

fem olika specialiserade serviceområden definierade och avgränsade familjebegreppet. 

Gemensamt för samtliga serviceområden var att respondenterna inte per automatik angav 

familjen som den primära klienten. Studien visar att socialarbetarna dekonstruerade familjen 

och kategoriserade familjemedlemmarna till individuella klienter. Genom argumentation 

utifrån lagstiftning, boendesituation och servicebehov avgjordes vilka som inkluderades 

respektive exkluderades som familjemedlemmar. Inom den sociala barnavården spelade 

lagstiftningen en betydande roll gällande vilka som inkluderades i familjebegreppet. Utifrån 

barnets behov fanns dock ett visst handlingsutrymme att inkludera andra viktiga personer 

utöver de med juridisk rätt till delaktighet. Familjen definierades som barncentrerad, då 

socialarbetarna utgick från barnet i avgörandet av vilka familjemedlemmar som skulle 

inkluderas i en utredning. Inom missbruksvården var familjebegreppet av vidare karaktär, där 

individens släkt och andra viktiga personer inkluderades i familjebegreppet. Familjens 

terapeutiska funktion beaktades, varigenom de personer vilka kunde bidra till en persons 

tillfrisknande eller fortsatta missbruk inkluderades i vården. 

Inom de studerade serviceområdena saknades resultat som stämde överens med att 

socialtjänsten skulle vara familjestödsorienterad. Istället framträdde en bild av 

individualisering av problem och behov inom samtliga serviceområden (Gümüscu et al., 

2014). Liknande resultat framträder i en aktstudie från England, där det saknades ett integrerat 

och systemiskt arbetssätt i det sociala arbetet med familjer. Familjemedlemmarna och deras 

behov utreddes och bemöttes individuellt, med avsaknad av en helhetssyn och ett holistiskt 

arbete med familjen. I kategoriseringen av familjer inkluderades främst de som var bosatta 

inom samma hushåll vilket ter sig problematiskt i förhållande till dagens allt mer utspridda 

familjekonstellationer, i form av skilda föräldrar, särboende föräldrar samt bonusföräldrar och 

bonussyskon vilka inte per automatik delar hushåll (Laird, Morris, Archard & Clawson, 

2017). När endast familjemedlemmar i ett gemensamt hushåll inkluderas i familjebaserade 

insatser förbises andra tänkbara familjemedlemmars möjliga påverkan på insatsernas utfall. 

Ett snävt familjeperspektiv kan resultera i att de insatser som erbjuds familjer inte motsvarar 

deras behov (Morris, 2012). 

Morris, White, Doherty & Warwick (2015) framhåller att socialarbetares teoretiseringar av 

familjer i deras bedömningar och beslutsfattande givits lite uppmärksamhet inom forskning. 

Författarna argumenterar för att samhälleliga villkor får betydelse för hur familjer betraktas. 

Diskussionen tar avstamp i en brittisk kontext, där det föreligger en samhällelig diskurs om 

”problemfamiljer” vilket lett till en förändrad relation mellan stat och familj. Familjer med 

problem betraktas inte längre kämpa med sina motgångar, utan framhävs som att de avsiktligt 

underlåter sig att arbeta hårt eller medvetet fattar tvivelaktiga beslut. Hur problemen beskrivs 

får vidare betydelse för vilka åtgärder som vidtas. När familjen anses vara ansvariga för sina 

problem, tillskrivs de även ansvaret att förändra sin situation, varigenom deras ekonomiska 

och sociala situation får mindre uppmärksamhet i det sociala arbetet.  

Även om Storbritannien i högre utsträckning än Sverige betraktas som ett 

barnskyddsorienterat system (Katz & Hetherington, 2006) och den svenska välfärdsmodellen 

utgörs av ett generellt och förebyggande stödsystem till alla medborgare (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide, 2010), framträder en liknande syn på familjen i en svensk kontext. 

Enligt Lauri (2016) skapar nuvarande organisering och styrning av socialt arbete avstånd och 

likgiltighet till de klienter som möter socialtjänsten. Avståndet kan härledas till ett 

samhällsideal kring individuellt ansvar och en ökad förekomst av metoder (t.ex. motiverande 

samtal) som betonar klientens eget ansvar för, och vilja till förändring. Marginalisering och 

sociala problem förefaller enligt Lauri åter betraktas som ett utslag av dålig karaktär hos 
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individer och som ett resultat av dåliga val på individnivå, vilket legitimerar distans och 

avståndstagande till människor i socialt utsatta situationer. 

2.3 Familjer med komplexa behov 

Hur socialarbetare ser på familjen förefaller vara beroende av samhälleliga villkor, som 

perspektiv och lagstiftning, samt socialarbetarens kompetens och handlingsutrymme. 

Socialarbetares konceptualiseringar av familjen får vidare konsekvenser för det praktiska 

sociala arbetet med barn och familjer. Familjers konstellationer och behov kan inte förutses 

och standardiseras vilket är en orsak till att socialtjänstens beslutsfattande inrymmer ett mått 

av osäkerhet (Saltiel, 2012). Trots att familjers behov inte på förhand kan standardiseras 

kategoriseras klienter ofta efter problembild eller familjetyp i olika serviceområden 

(Lundström & Sunesson, 2006). De klienter som möter socialtjänsten har dock ofta problem 

av mångfacetterad karaktär vilka är svåra att passa in i administrativa kategorier (Östberg, 

2010).  

Familjer med komplexa behov har ofta kontakt med flera olika människobehandlande 

organisationer samtidigt och karaktäristiskt för komplexiteten i begreppet ”komplexa behov” 

är att flera sociala problem och svårigheter förekommer parallellt. Komplexa behov kan 

förstås som ett flertal sammankopplade hälso- och sociala problem där helheten utgör mer än 

summan av delarna. Inom familjer med komplex problem- och behovsbild kan det t.ex. 

förekomma psykisk ohälsa, missbruk, fattigdom, kriminalitet och omsorgsvikt samtidigt. 
Problemen betraktas vara komplexa på grund av flera orsaker, som att familjens situation 

anses komplex, att familjen är svår att motivera till stöd, eller på grund av att det finns ett 

begränsat utbud av stödinsatser i förhållande till familjens specifika problematik (Rankin & 

Regan, 2004; Grell, 2016). Komplexa behov kan även förekomma inom vissa specifika 

problemområden som bedöms vara komplexa i sin natur, t.ex. våld i nära relationer, missbruk 

eller psykisk ohälsa. Dessa problem tenderar i sin tur att aktivera behov av stöd inom ett 

flertal områden (Simon & Brooks, 2017). 

Barn och föräldrar i familjer som är föremål för utredning eller sociala insatser har ofta en 

sammansatt problematik. Ofta förekommer mer än ett problem i anmälningar och ansökningar 

gällande barn, i regel mellan två till fem problemtyper enligt en delstudie i Östbergs (2010) 

avhandling. I ungefär en fjärdedel av anmälningar gällande totalt 260 barn identifierades en 

sammansatt problematik hos barnen. Vanliga problem som identifierades var bland annat 

konflikter i familjen, barns asocialitet och skolrelaterade problem. Konflikter i familjen 

förekom ofta tillsammans med annan problematik, som skolrelaterade problem och missbruk. 

I fall då anmälan rörde psykiatriska problem, försummelse och övergrepp var 

familjekonflikter även vanligt förekommande (ibid).  

Organisatorisk specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan få negativa 

konsekvenser för klienter med komplexa behov, enligt en avhandling av Grell (2016). I en av 

avhandlingens delstudier analyserades hur klienter med komplexa behov beskrev deras 

hantering av rådande villkor inom en specialiserad individ- och familjeomsorg. Av artikeln 

framgår att mötet med en specialiserad socialtjänst kan upplevas utmanande och förvirrande 

för klienter med komplexa behov. De åtgärder som bedrivs inom social barnavård upplevs 

samspela med åtgärder inom andra serviceområden, vilket tyder på en svårighet i att särskilja 

problem från varandra i enlighet med en specialiserad organisationsform (Grell et al., 2017). 

För familjer med komplexa behov kan den omgivande livssituationen upplevas komplex och 

påfrestande, då mängden behov och problem resulterar i svårigheter att utföra uppgifter i 

vardagen. Sociala interventioner som inte tar hänsyn till familjens komplexa livssituation 

upplevs problematiska för familjen (Morris, 2012). Missbruksproblem och problem relaterat 
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till bostadssituation, arbetslöshet och låg inkomst kan få stor betydelse för bedömningen av 

föräldrars omsorgsförmåga. Vidare tenderar olika serviceområden att fokusera på sitt 

specifika ansvarsområde, vilket skapar motstridiga krav som upplevs svåra att uppfylla (Grell 

et al., 2017). 

2.3.1 Familjer med missbruk 

Inom familjer där en eller flera familjemedlemmar har ett missbruk är problembilden ofta 

komplex varigenom familjen kan komma i kontakt med ett flertal serviceområden inom både 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården (Grell, 2016; Östberg, 2010; Samuelsson & 

Wallander, 2015). Missbruk definieras till stor del som ett socialt problem med allvarliga 

konsekvenser för familjer (Orford, Velleman, Natera, Templeton & Copello, 2013). Alkohol- 

eller drogmissbruk i en familj bryter upp familjens tidigare struktur och funktion och får en 

rad sociala, relationella, psykiska och ekonomiska konsekvenser för familjens medlemmar 

(Velleman & Templeton, 2007; Orford et al., 2013). Missbruk hos föräldrar tenderar att 

samspela med en rad andra problem, som psykisk ohälsa, våld i nära relationer och andra 

relationsproblem vilka inverkar på föräldrars omsorgsförmåga och får konsekvenser för barns 

utveckling (Taylor, Toner, Templeton & Velleman, 2008). Trots detta fokuserar 

missbruksvården ofta på förälderns missbruk, framför vilka risker det medför för berörda 

familjemedlemmar. För individen fokuseras vården främst på behandling av missbruket, 

medan mindre hänsyn tas till samspelet mellan olika behov och problem (Saldana, 2015). 

Sällan prioriteras familjens behov av att få ventilera och uttrycka sina känslor i situationen, 

vilket kan vara en konsekvens av brist på resurser och att klientfokuserade behandlingar 

prioriteras framför behandlingsmodeller med fokus på familjen (Copello & Orford, 2002).  

Detta inkluderar även barn till föräldrar med missbruk, vars stödbehov riskerar att inte 

uppmärksammas. Vanliga negativa erfarenheter för dessa barn och ungdomar är utsatthet eller 

bevittnande av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, inkonsekvent uppfostran, känslor av skam 

och skuld och ett övertagande av föräldraansvar från tidig ålder. Bland dessa barn finns en 

högre förekomst av beteendeproblem, skolrelaterade problem och social isolering (Velleman 

& Templeton, 2007). Barn i familjer där det förekommer missbruk saknar ofta stöd från den 

missbrukande föräldern och riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ett riskfyllt beteende 

(Taylor et al., 2008). I tonåren är problem relaterat till vänskapsrelationer, ångest och 

depression vanligt förekommande (Velleman & Templeton, 2007).  

Vuxna anhöriga familjemedlemmar till personer med missbruk är en grupp vilken beskrivs 

vara försummad i såväl forskning som i socialt arbete. Dessa personer lider ofta i det tysta och 

löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa, ofta till följd av stress, skam eller våld i hemmet. 

När vuxna anhöriga familjemedlemmar belysts i litteratur har det främst varit i negativa 

termer. Kvinnor och partners till män med alkoholproblem har traditionellt skuldbelagts och 

framställts som en bidragande faktor till mannens fortsatta missbruk. Män till missbrukande 

kvinnor har beskrivits i osympatiska termer som ointresserade inför sina fruars problem 

(Orford et al., 2013). För anhöriga till missbrukare upplevs samhällets professionella och 

informativa stöd bristfälligt. Även i länder med relativt välutvecklade servicetjänster uppfattas 

yrkesverksamma sakna tillräcklig kunskap, medvetenhet och förståelse för anhöriga. 

Anhöriga kan uppleva brist på information när deras missbrukande närstående får stöd av 

specialiserade enheter, på grund av att de utesluts från professionella behandlingsmodeller 

och underlåts information med hänvisning till sekretess (ibid).  

2.3.2 Familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk 

Tidigare forskning indikerar att ett familjeorienterat arbetssätt i missbruksvården saknas, då 

fokus ligger på individen och dess missbruk medan mindre hänsyn tas till omkringliggande 
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problem och anhöriga. Även inom den sociala barnavården tenderar problem att 

individualiseras, vilket kan ske på bekostnad av en helhetssyn på familjens situation (Saldana, 

2015; Platt, 2006; Gümüscu et al., 2014).  

Enligt Simon & Brooks (2007) bör hänsyn tas till omfattningen av familjens behov i 

beslutsfattande och bedömningar rörande insatser i familjer med komplexa behov. I familjer 

vars behovsbild bedöms vara komplex är det särskilt viktigt att insatserna skräddarsys med 

hänsyn till omfattningen och allvarlighetsgraden i familjens sammansatta problembild 

(Rankin & Regan, 2004). Att uppmuntra och stödja en trygg och stabil familjemiljö beskrivs 

vara en nyckelfaktor i arbetet med att reducera riskfaktorer i familjer där det förekommer 

missbruk, varför insatser till dessa familjer inte primärt bör fokusera på att missbruket ska 

upphöra. Istället bör socialarbetare fokusera på att arbeta med disharmonin i familjen, det vill 

säga förekomsten av våld, konflikter och negativa föräldrabeteenden, då dessa faktorer utgör 

större risk för barnet än missbruket i sig. Socialarbetare bör även stärka skyddsfaktorer i 

familjen, bland annat genom att i vården inkludera den föräldern som inte missbrukar samt 

vuxna nyckelpersoner utanför kärnfamiljen (Velleman & Templeton, 2007). 

I syfte att stärka stödet för barn som anhöriga har Socialstyrelsen (2016b) bedrivit ett 

utvecklingsarbete vilket presenteras i rapporten ”Stärkt stöd till barn som anhöriga”. I stödet 

till barn som anhöriga betonas vikten av ett familjeperspektiv inom missbruksvården. 

Utvecklingen mot ett samordnat familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk har 

påbörjats i Sverige och ett nationellt kompetenscentrum har etablerats som ett långsiktigt stöd 

i implementeringen. Samtidigt konstateras ett behov av fortsatt långsiktigt stöd från nationell 

och regional nivå för utveckling av ett mer anpassat stöd till barn och föräldrar i familjer där 

det förekommer missbruk. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har ofta en komplex behovs- och 

problembild som kan utgöras av att en rad behov inom olika områden samspelar och 

resulterar i att familjen är föremål för flera människobehandlande insatser samtidigt (Rankin 

& Regan, 2004; Grell, 2016). Ovan beskriven forskning indikerar att professionellas syn på 

klienters problem och vem som betraktas vara problembärare får betydelse för insatsers 

utformning och karaktär. Socialarbetare inom de olika serviceområdena missbruk och social 

barnavård kan även ha olika syn på familjen och en individualiserad syn på familjens problem 

kan innebära att vissa familjemedlemmar betraktas vara ansvariga för problemen (Gümüscu et 

al., 2014; Morris et al., 2008). Professionellas föreställningar om familjen kan få betydelse för 

interventioner, vilket bland annat tar sig i uttryck genom att individer i nätverket som inte 

delar hushåll med familjen riskerar att uteslutas från familjebegreppet (Laird et al., 2017). 

Föreställningar om familjen, dess konstellation och dess medverkan i planerade insatser tycks 

variera mellan serviceområden, vilket kan bero på vem som inom de olika serviceområdena 

anses vara den huvudsakliga klienten (Gümüscu et al., 2014; Grell et al., 2017). 

I familjer där missbruk förekommer ligger fokus ofta på personen som missbrukar. 

Missbruket betraktas vara det huvudsakliga problemet varför interventioner i regel riktas mot 

den enskilda individen och syftar till att behandla missbruket (Saldana, 2015). Samtidigt 

erkänns anhöriga vuxna och barn i familjen vara starkt påverkade av att missbruk förekommer 

i familjen (Velleman & Templeton, 2007; Orford et al., 2013) och forskare rekommenderar 

familjestödsorienterade insatser i familjer där det förekommer missbruk, med fokus på de 

konsekvenser missbruket medför för familjens välmående (Velleman & Templeton, 2007). 

Även då problembilden anses komplex tenderar dock olika serviceområden att fokusera på sitt 
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specifika ansvarsområde vilket för klienterna kan upplevas påfrestande och ge upphov till 

motstridiga krav (Grell et al., 2017). 

Inom social barnavård, där barnet är i fokus för utredning och insatser, diskuteras familjens 

roll i förhållande till barnets behov. Lagstiftning på området reglerar vilka som ingår i 

utredningen, varigenom det bredare nätverket riskerar att uteslutas. Inom missbruksvården 

står den individ som har ett missbruk i centrum för vården, varigenom familjemedlemmar 

som anses viktiga för personens återhämtning kan inkluderas i vården (Gümüscu et al., 2014). 

Familjens involvering är således beroende av den enskildes önskemål. Inom missbruksvården 

har det konstaterats en brist i att uppmärksamma och stötta anhöriga, inte minst barn, vilket 

kan bero på att klientfokuserade behandlingar prioriteras framför behandlingsmodeller med 

fokus på familjen (Orford et al., 2013; Copello & Orford, 2002; Socialstyrelsen, 2016b).  

Allt socialt arbete med barn ska utgå från ett barnperspektiv, samtidigt kan serviceområdens 

huvudfokus få betydelse för de professionellas arbetssätt och sociala interventioner (Grell et 

al., 2017; Gümüscu et al., 2014). Om en vuxen missbrukare står i fokus för insatserna inom 

missbruksvården, vilka konsekvenser får detta för ett barnperspektiv? Motsatt fråga gäller för 

den sociala barnavården. Den sociala barnavården präglas av ett komplicerat arbete där barn 

ska skyddas, samtidigt som familjens behov av stöd ska tillgodoses (Andersson, 2013). 

Sverige betraktas å ena sidan som ett familjestödsorienterat system, samtidigt finns tendenser 

som pekar på att vi går mot ett mer barnskyddsorienterat och individualiserat system. Vilka 

konsekvenser får detta för det sociala arbetet med familjer vars behovs- och problembild 

anses komplex? Om fokus ligger i att skydda barn och utgå från barnet, hur balanseras detta 

mot att stötta barnets föräldrar och arbeta familjestödsorienterat? Ett ökat barnskydd kan 

innebära ökad kontroll av familjen, vilket kan få betydelse för vilket stöd de erbjuds 

(Featherstone et al., 2014).  

Inom båda serviceområden uppenbarar sig ett individualiserat arbetssätt utifrån vad som 

framkommer i tidigare forskning. Vilka konsekvenser detta får för sociala interventioner och 

ett holistiskt arbetssätt i familjer med komplexa behov kvarstår som en intressant fråga. Social 

barnavård och missbruksvård har utifrån tidigare forskning visat sig samspela, och båda dessa 

områden kan ha stor påverkan på familjen (Grell et al., 2017; Taylor et al., 2008). Missbruk 

får allvarliga konsekvenser för familjen och missbruk hos föräldrar har även visat sig vara en 

vanlig orsak till omhändertagande av barn (Socialstyrelsen, 2016b). Det förefaller därför vara 

intressant att ur ett professionellt perspektiv jämföra hur familjen hanteras inom dessa 

serviceområden. Centralt för studien är att jämföra hur socialarbetare inom social barnavård 

och missbruksvården beskriver villkor och mål för insatser i familjer med komplexa behov. 

Detta avses besvaras genom att analysera hur socialarbetarna ser på familjen och dess 

problem, samt hur deras perspektiv påverkar bedömningar och beslut. Vidare ämnar studien 

undersöka hur förhållandet mellan ett individ- och helhetsperspektiv på familjen tar sig i 

uttryck i de olika serviceområdena. I kommande avsnitt presenteras en teoretisk och 

begreppslig ram vilken tillsammans med kunskapsöversikten avses fungera som ett redskap i 

besvarandet av dessa frågeställningar.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Syftet med avsnittet är att tillhandahålla en teoretisk och begreppslig ram för möjligheten till 

en helhetlig analys och vidgad diskussion av resultatet i studiens avslutande del. I tidigare 

forskning som behandlar socialtjänstens specialisering och socialt arbete med familjer 

framträder inslag av holism respektive individualism, vilka avses användas som analytiska 

begrepp för förståelsen av socialarbetarnas beskrivningar av familjen och målen för 

insatserna. Vidare redogörs för teorin om människobehandlande organisationer och begreppet 

byråkratiska identiteter, vilka bedöms användbara för förståelsen av hur familjen hanteras. 

Avsnittet ger inte anspråk på att tillhandahålla en heltäckande beskrivning av dessa begrepp. 

3.1 Holism 

Dumont (1986) definierar holism som en ideologi inom vilken helheten betonas och delarna 

endast har betydelse i förhållande till helheten. System betraktas inte som en samling delar, 

utan som en enhet. I ett holistiskt perspektiv kan en familj betraktas som en enhet där det 

primära fokuset inte ligger på enskilda medlemmar, utan på familjen som system (ibid). Inom 

socialt arbete är holismen nära sammankopplat med systemteori, vilket innebär att helheten 

betraktas utgöra mer än summan av delarna. Utifrån perspektivet kan inte familjens situation 

förklaras utifrån en enskild individ, då systemet påverkar och påverkas av individerna som 

ingår däri. Fokus ligger på relationella processer då individen och dess omgivning anses 

ömsesidigt påverkade av varandra och individen förstås utifrån den omgivande kontexten. 

Med ett holistiskt perspektiv låter sig problem inte förklaras genom enkla förklaringsmodeller 

utan betraktas vara påverkade av omgivande faktorer (Ashcroft, Van Katwyk & Hogarth, 

2017). Nära sammankopplat med holism är den så kallade ”helhetssynen” på sociala problem, 

som betonar vikten av att se individen i ett helhetsperspektiv utifrån dess sociala sammanhang 

(Börjeson, 2010). I det sociala arbetet betonas en holistisk syn i klientarbetet. I såväl 

Socialtjänstlagen som i socionomutbildningens innehåll ligger fokus på klientens hela 

situation. Holismen, så som den tar sig i uttryck i Sverige, kan dock sägas vara 

individcentrerad då den enskilda klientens livssituation står i fokus (Perlinski, 2010). 

Begreppet holism avses fungera som ett analytiskt verktyg för att tolka beskrivningar av 

familjen samt villkor och mål för insatser. Särskilt intresse ligger i att diskutera möjligheten 

att arbeta holistiskt med familjer i problemspecialiserade serviceområden. 

3.2 Individualism 

I kontrast till holismen står individualismen, inom vilken den enskilda individens betydelse 

betonas framför gruppens. Individen prioriteras medan mellanmänskliga relationer och 

gruppen får sekundär betydelse (Dumont, 1986). Med idén att individer har ett eget värde i 

sig utanför gruppen följer föreställningen om individers självbestämmande. Individers tankar 

och handlingar betraktas som dess egna och avgörs inte av faktorer utanför individens 

kontroll. Individen anses vara utsatt för sociala krav och normer, men bedöms samtidigt själv 

ha möjlighet att forma egna åsikter och beslut på basis av samhälleliga krav. Hon betraktas 

således vara påverkad av sin omgivande situation, men besitter förmåga och ansvar att göra 

individuella val. Inom individualismen finns även en idé om det privata, om en privat existens 

i en offentlig värld, där individen ska ges möjlighet att handla och tänka som hon vill. Detta är 

nära sammankopplat med idealet om individens självförverkligande (Lukes, 1973). 

Individualism som värde är förenat med individuella fri- och rättigheter och valfrihet. Nära 

förknippat med den filosofiska idén om individualism ligger begreppet individualisering. I 

ordböcker framgår att individualisering innebär ett urskiljande av individen från den 

ursprungliga gruppen. Enligt definitionen innebär en ökad individualisering att individer allt 

oftare och enklare urskiljs från grupper. Samtidigt som individualisering är nära förknippat 



 
 

15 

 

med värden som frihet, självständighet och självförverkligande, anses det även kunna leda till 

ångest och stress över att själv tolka och bearbeta möjligheter och risker (Oscarsson, 2005). 

Begreppet avses användas som ett verktyg för att förstå beskrivningar av familjen, problem 

och insatser. En betoning av individuella fri- och rättigheter kan få betydelse för hur problem 

betraktas och för vilka åtgärder som föreslås. Studien utgår från idén att ett individualiserat 

förhållningssätt till familjers problem kan skapa problembärare och offer (Morris et al., 2008). 

3.3 Människobehandlande organisationer 

Den organisation som individ- och familjeomsorgen utgör brukar beskrivas som en 

människobehandlande organisation. Studiens teoretiska begreppsapparat utgår till stor del från 

Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande organisationer, samt Johanssons (2007) 

teoretiska begrepp ”byråkratiska identiteter”, vilket härleds till den process Hasenfeld 

benämner som people-processing. Människobehandlande organisationer kan förstås utifrån 

den nyinstitutionella organisationsteorin. Ett kännetecken för dessa organisationer är enligt 

teorin att de är beroende av omgivningens stöd för sin existens (Hjelte, 2005). Inom 

nyinstitutionalismen ligger intresse i att förstå hur sociala handlingar skapas genom 

institutionella arrangemang, där regler och klassifikationsscheman betraktas vara avgörande 

för institutionellt beteende (DiMaggio & Powell, 1991). Även om Hasenfeld inte är någon 

egentlig nyinstitutionalist, återfinns i hans teori liknande idéer som inom nyinstitutionalismen. 

Bland annat anses organisationer vara utsatta för stark påverkan från omgivningen och måste 

anpassa sig till omvärldens normer (Hasenfeld, 1983).  

Människobehandlande organisationer särskiljer sig från andra genom att de arbetar med 

människor som råmaterial (Hasenfeld, 1983). Hasenfeld definierar dem som en uppsättning 

organisationer vilka syftar till att skydda, upprätthålla eller förbättra individers välmående 

genom att definiera, forma eller förändra dem. För dessa organisationer krävs att råmaterialet 

är möjligt att hantera, varför människor måste omvandlas till klienter. Johansson (2007) 

beskriver processen som nödvändig utifrån att människors komplexitet omöjliggör för 

organisationer att hantera dem som de är. Individer förenklas därför för att kunna hanteras 

varigenom de omvandlas till ”klienter”, ”fall” eller ”ärenden”. Genom att endast fästa vikt vid 

sådana utmärkande drag som faller innanför organisationens specialisering blir människor 

hanterliga. I konstruktionen av klienter standardiseras individen genom att hon reduceras till 

de egenskaper som faller inom organisationens specialisering. Därefter matchas egenskaperna 

mot organisationens gränser och placerar individen i en administrativ kategori. Genom denna 

process konstrueras klienter och individen tilldelas en byråkratisk identitet (Johansson, 2007).  

Hanteringen av individer i människobehandlande organisationer kan beskrivas som people-

processing (utredande), people-sustaining (upprätthållande) och people-changing 

(förändrande). Genom people-processing sorteras individerna och blir till klienter, genom att 

de tilldelas en byråkratisk identitet. Alternativt kan de hänvisas till andra organisationer, om 

de inte kan förenklas till ett hanterligt format. People-sustaining innebär en strävan att stötta 

klienten i syfte att förhindra eller fördröja försämring av den enskildes situation. People-

changing syftar till att förändra den enskilde för att öka dess välfärd (Hasenfeld, 1983; 

Prottas, 1979). Hur klienten kategoriseras avgör om hon kan passa in i en administrativ 

kategori, vilket har stor betydelse för om hon erbjuds någon insats (Sallnäs et a., 2012). Hur 

klientens natur förstås beror enligt Johansson (2007) på vad organisationen avser åstadkomma 

med henne. Handläggningen av ärenden utgår från organisationens målsättningar och genom 

standardisering av handläggningen sker ett systematiskt bortseende från irrelevanta faktorer. I 

studien arbetar socialarbetarna med familjen som råmaterial i människobehandlande 

organisationer och utredande, upprätthållande och förändrande insatser kan förekomma. I 

analysen används ovanstående begrepp för att förstå hur familjen sorteras och hanteras. 
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4. Metod 

Nedan redogörs för studiens val av metod, material, samt hur det empiriska materialet har 

analyserats. Förhållningssättet till att arbeta med ett sekundärmaterial diskuteras och 

fokusgrupper samt vinjettstudier beskrivs som undersökningsmetoder. Avslutningsvis 

presenteras etiska överväganden och en metoddiskussion. 

4.1 Forskningsmetod  

Studien utgår från såväl en kvalitativ som en komparativ ansats. Kvalitativ forskning söker 

ofta skildra individers erfarenheter av ett fenomen med utgångspunkt i individers egna 

beskrivningar (Creswell, 2014). Ansatsen är kvalitativ i den mening att studien syftar till att 

analysera socialarbetares beskrivningar av villkor och mål för deras praktik. Valet av metod 

baserades på intresset att förstå och beskriva det studerade fenomenet utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv, med utgångspunkt i att verkligheten är sådan som 

människor uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2014). Den komparativa ansatsen ligger i 

jämförelsen mellan socialarbetarnas utsagor inom de två serviceområdena social barnavård 

och missbruk. En komparativ ansats används i syfte att vidga perspektiv och öppna för olika 

möjliga tolkningar och synsätt. Jämförelser i kvalitativa studier skiljer sig avsevärt från 

jämförelser i kvantitativa studier vilka syftar till att mäta skillnad. I kvalitativa studier ligger 

värdet i jämförelser i att förstå likheter och skillnader (Lewis & McNaughton Nicholls, 2014). 

Ett övergripande mål med komparativ forskning är att tolka och förklara variationer i det som 

studeras. Kunskap om likheter och skillnader möjliggör tolkning och förståelse av utfall och 

processer (Ragin, 2013). Komparativa studier möjliggör en bredare förståelse för i detta fall 

socialarbetares beskrivningar av villkor och mål för insatser inom respektive serviceområde. 

4.2 Undersökningsmetod 

Studien baseras på två fokusgruppsintervjuer som utgick från en vinjett. Nedan följer en 

beskrivning av vinjettstudier och fokusgruppsintervjuer som metoder för datainsamling. 

4.2.1 Vinjettstudie 

Vinjetter kan beskrivas som korta, fiktiva berättelser om individer och situationer, ofta 

innehållandes moraliska dilemman. Deltagare uppmanas ofta att föreställa sig att de vore 

inblandade i situationen och besvara hur de skulle agera (Hughes, 1998). Enligt Eskelinen & 

Caswell (2006) är vinjetter användbara i komparativa studier. Användande av en vinjett i 

fokusgrupper kan skapa reflektioner över gruppens egna arbetssätt, och metoden kan således 

bidra till att utveckla det sociala arbetets praktik och service. Vinjetten måste emellertid vara 

realistisk och representativ för det fenomen det avser beskriva för att den ska vara användbar 

(Soydan, 1996). Vinjettstudier skapar ofta tillgång till känsliga ämnen då deltagare kan ha 

lättare att diskutera fiktiva fall än att tala om personliga erfarenheter. Vinjetten möjliggör 

således en djupare förståelse för det studerade fenomenet (Hughes, 1998). Reflektioner över 

vinjetten säger något om deltagarnas värderingar och normer, vilket ger implikationer för hur 

de agerar då socialarbetares handlingar har beskrivits vara sammankopplade med en bestämd 

uppsättning normer. I deras resonemang, bedömningar och beslutsfattande reproducerar 

socialarbetare även lokala metoder, arbetssätt och strukturer (Wilks, 2004) varför vinjetten 

som metod anses användbar för att besvara studiens syfte. Vinjettstudier är lämpliga för att 

synliggöra komplexiteten i det dagliga beslutsfattandet (Stake, 2006) och kan användas som 

ett sätt att få tillgång till aspekter av socialarbetares bedömningar och beslut, som ofta 

benämns som tyst, eller förgivettagen kunskap (Eskelinen & Caswell, 2006). 
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En metodologisk utmaning utgörs emellertid av skillnaden mellan reflektioner över vinjetten 

och faktisk handling. Det är inte möjligt att med säkerhet säga att deltagarnas svar till hur de 

skulle agera i vinjetten motsvarar hur de skulle agerat i verkligheten. Samtidigt belyser 

vinjetter utvalda delar av världen som kan bidra till att framkalla individers tolkningar, 

antaganden och värderingar gällande en mängd sociala frågor (Hughes, 1998). Dessutom 

reflekterar intervjupersonerna inte endast över vinjetten, utan även över deras arbetsliv och 

klienter de möter. Om vinjetter används i syfte att producera kunskap om verkligheten är dess 

användbarhet låg. Om syftet däremot är att skapa en tolkning av verkligheten och bidra med 

ett nytt perspektiv kan vinjetten som metod vara ett värdefullt bidrag till forskningsmetodiken 

(Hughes, 1998). Då syftet med föreliggande studie är att analysera hur socialarbetare 

beskriver villkor och mål för sitt arbete med familjer, snarare än att nå en absolut sanning om 

verkligheten, bedöms vinjetten som metod vara relevant och användbar. 

 

4.2.2 Fokusgrupper 

Ordet fokus i begreppet fokusgrupper anger att gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte, att 

samtalet kretsar kring ett bestämt tema och att gruppen leds av en samtalsledare (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). I fokusgrupper sammanförs i regel sex till 

tio deltagare med liknande bakgrund för att delta i en intervju om ett ämne som berör gruppen 

(Patton, 2015). Syftet med fokusgrupper är att skapa ett samtal och en interaktion mellan 

deltagarna, vilket minskar intervjuarens styrande roll (Esaiasson et al., 2017). I fokusgrupper 

kan samtalsledaren benämnas som moderator istället för intervjuare, då begreppet framhäver 

dess medlande och vägledande funktion (Patton, 2015). Moderatorn har till uppgift att skapa 

ett samtalsklimat som möjliggör för deltagarna att uttrycka sina personliga åsikter. Målet är 

inte att skapa samförstånd, utan att föra fram olika uppfattningar och nå ett meningsutbyte. 

Fokusgruppsintervjuer kan framkalla mer spontana och emotionella uppfattningar jämfört 

med enskilda intervjuer. Gruppen kan även underlätta för deltagare att uttrycka sig gällande 

känsliga ämnen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Fokusgruppsintervjuer saknar det djup som kan återfinnas i enskilda intervjuer, men anses 

samtidigt representera ett mer naturligt sammanhang, då deltagarna influerar och influeras av 

varandra, likt de gör i andra sociala sammanhang. Deltagarnas utsagor får betydelse för vad 

som anses möjligt och rimligt att uttrycka i gruppen och präglas av vad andra gruppdeltagare 

uttrycker (Finch, Lewis & Turley, 2014). Det empiriska materialet från fokusgruppsintervjuer 

kan ge svar på hur gruppdeltagarna tillsammans resonerar kring det studerade fenomenet. 

Resultaten möjliggör inte för forskaren att uttala sig generellt om olika grupper, utan syftet är 

snarare att öka förståelsen för olika resonemang (Esaiasson et al., 2017). Värdet i metoden 

ligger i antagandet att deltagarna är individer vilka aktivt konstruerar deras sociala verklighet 

och som verbalt kan kommunicera erfarenheter och insikter om denna verklighet (Lewis & 

McNaughton Nicholls, 2014). 

4.3 Förförståelse 

Kvalitativ forskning inrymmer tolkning och forskaren är i regel involverad i 

forskningsdeltagarnas erfarenheter (Creswell, 2014). Jag använde mig av ett redan befintligt 

material i studien, och har därför inte varit primärt delaktig i forskningsdeltagarnas 

erfarenheter. Analysen är trots det inte fristående från mina värderingar, utan tolkning sker 

mot bakgrund av såväl personliga erfarenheter som teoretisk förståelse (ibid). Jag är socionom 

och arbetar inom individ- och familjeomsorgen med barn och familjer, inom serviceområdet 

social barnavård. De familjer jag möter i mitt dagliga arbete har ofta en sammansatt 

problematik och kan ha kontakt med ett flertal professionella aktörer samtidigt, varför jag 
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fann det intressant att jämföra hur professionella inom olika serviceområden arbetar med 

familjer vars behovsbild är komplex. Jag har även teoretisk kunskap gällande frågor som rör 

social barnavård och har i en tidigare uppsats argumenterat för vikten av ett relationellt stöd 

till föräldrar inom den sociala barnavården. Min teoretiska, personliga och yrkesmässiga 

bakgrund har betydelse för de tolkningar som gjorts och innebär en större förförståelse 

gällande frågor som rör social barnavård jämfört med missbruk. I syfte att minska risken för 

att detta skulle generera skeva resultat ställdes genomgående kritiska frågor kring vad som 

framträdde i materialet. Under processen lästes litteratur innan det empiriska materialet 

bearbetades, vilket i kombination med teorivalet sannolikt fick betydelse för mina tolkningar. 

Se vidare avsnitt 4.10.2 för en reflektion kring hur förförståelsen kan ha påverkat resultatet. 

4.4 Bakgrund till huvudprojektet 

Studien genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Family complexity and social work. 

A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes (FACSK). I 

huvudprojektet jämförde ett forskarteam med representanter från Sverige, Norge och 

Storbritannien välfärdspolitik och familjebaserat socialt arbete i olika familjepolitiska system 

och serviceområden. Syftet var att analysera hur socialarbetare inom olika sammanhang 

tolkade familjen, samt hur de beskrev deras arbete och utfall med familjer. I projektet 

användes empiriska data från åtta länder: Norge, Sverige, England, Irland, Chile, Mexico, 

Litauen och Bulgarien, vilka representerade fyra olika politiska system. Inom varje land 

studerades fyra centrala serviceområden för socialt arbete med familjer: migration, psykisk 

ohälsa, missbruk och social barnavård. En fokusgruppintervju inom varje serviceområde och 

land genomfördes, vilket utgör totalt 32 fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna var 

semistrukturerade och utgick från en vinjett i tre delar. Därtill inhämtade forskarna data om 

lokala riktlinjer och höll intervjuer med nyckelpersoner inom serviceområdena. 

Forskningsfrågorna var relaterade till ämnen som system, organisationer, interventioner och 

mål. En av forskningsfrågorna syftade till att undersöka likheter och skillnader i hur 

socialarbetare i olika välfärdsregimer beskrev familjevärderingar samt hur de betraktade 

villkor och mål för insatser i familjer med komplexa behov. Föreliggande studies syfte är nära 

sammankopplat med denna forskningsfråga, genom jämförelsen av villkor och mål för 

insatser i familjer med komplexa behov inom två serviceområden på nationell nivå. 

4.5 Litteraturanskaffning  

I ett initialt skede läste jag forskningsplanen för projektet FACSK varigenom litteratur 

relaterat till familjekomplexitet, social barnavård och missbruk återfanns. Tidigt lästes även 

Grells avhandling (2016) om klienter med komplexa behov i en specialiserad socialtjänst. 

Avhandlingens kunskapsöversikt var gedigen och då avhandlingen bedömdes vara aktuell i 

fråga om både tid och ämne, påträffades många referenser genom noga läsning av 

avhandlingens kunskapsöversikt. Vidare sökte jag litteratur i databaserna SocINDEX, Web of 

Science samt Umeå universitetsbiblioteks söktjänst. Frekvent använda sökord var:  

 

- social work* kombinerat med families*, family complexity*, multi problem families*, 

complex needs* 

- family interventions* 

- social work*, families* and addiction* 

- social work*, families* and child welfare* 

Väsentliga forskningsbidrag sorterades ut genom att jag ständigt utgick från studiens syfte och 

frågeställningar vid läsning av litteraturen. Avsikten med litteraturgenomgången var att ge en 

bild av det studerade fenomenet, genom att ge en bakgrund till valda serviceområden och 
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presentera olika perspektiv på familjen. Befintlig litteratur utgörs av såväl böcker, antologier, 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, offentliga utredningar och andra styrdokument. Samtliga 

vetenskapliga artiklar är refereegranskade och i studien presenteras såväl nationell som 

internationell forskning. 

4.6 Urval 

Materialet som studien utgår från samlades in av forskare inom projektet FACSK. I den 

initiala datainsamlingen använde forskarna ett målstyrt urval. De sökte efter bredd inom 

serviceområdena och kontaktade chefer för de organisationer som var av intresse i Sverige. I 

vissa fall skickade cheferna ut förfrågan till medarbetare, där de som var intresserade fick 

anmäla intresse. I andra fall fick forskarna förslag på anställda från cheferna, varefter 

forskarna kontaktade dem via telefon. Skriftlig information om studien gavs via mail till 

samtliga deltagare innan tiden för intervjun.  

Möjligheten att göra en egen studie inom ramen för forskningsprojektet annonserades på 

kurshemsidan för magisteruppsatsskrivande. Jag kontaktade den forskare som lagt ut förslaget 

varefter jag fick ta del av information om forskningsprojektet. Det större projektet innehöll 

fokusgruppsintervjuer inom fyra serviceområden samt enskilda intervjuer med 

nyckelpersoner, genomförda i totalt åtta länder. I Sverige genomfördes fyra 

fokusgruppsintervjuer av FACSK under år 2016 och 2017 med socialarbetare inom de fyra 

serviceområdena missbruk, social barnavård, migration och psykisk ohälsa. Utifrån det 

material som fanns att tillgå använde jag mig av ett strategiskt urval (även känt som 

målinriktat urval), vilket är ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att informanter valdes ut 

baserat på klart definierade kriterier (Bryman, 2011). Då jag i ett tidigt skede hade 

information om vilket material som fanns att tillgå gjordes en första litteratursökning innan 

urvalet, där serviceområdena missbruk och social barnavård bedömdes intressanta att jämföra. 

De specifika serviceområdena valdes därefter medvetet för att besvara syftet och förstå det 

aktuella fenomenet, utifrån kriteriet att de tillhörde två på förhand bestämda yrkesgrupper. 

4.7 Material och intervjusituation 

I komparativa studier är det viktigt att likheterna och olikheterna mellan de studerade 

fenomenen inte är allt för stora. Enligt Ragin (2013) är ett förenande perspektiv mellan de 

fenomen som ska jämföras nödvändigt för att jämförelser ska anses fruktbara. I föreliggande 

studie utgörs det förenande perspektivet dels av att det rör sig om en sammansättning 

socialarbetare, dels att intervjuerna med de olika grupperna utgick från samma vinjett och 

intervjuguide.  

Grupperna var dock inte fullständigt homogena, utan inom serviceområdena fanns vissa 

variationer. Materialet utgörs av två fokusgruppsintervjuer, en inom varje serviceområde. De 

två fokusgrupperna omfattar totalt elva personer där samtliga inom barnavårdsområdet hade 

en universitetsexamen i socialt arbete, medan fyra av sju fokusgruppsdeltagare inom 

missbruksområdet hade en universitetsexamen i socialt arbete. Fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes i två olika kommuner, där deltagarna arbetade i den kommun där intervjun ägde 

rum eller på närliggande ort. Fokusgruppen med socialarbetare från serviceområdet social 

barnavård utgjordes av fyra personer, varav tre kvinnor och en man. Samtliga var vid tiden för 

intervjun anställda inom kommunen och titulerades som socialsekreterare. En av 

intervjupersonerna arbetade med stöd och behandling för unga, en på mottagningsgrupp med 

barn, unga och vuxna, en med placerade barn och familjehem och en som verkställare för 

gruppen barn och familj. Antalet år som yrkesverksam inom det sociala arbetsfältet varierade 

mellan 13–23 år för deltagarna. 
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Fokusgruppen med socialarbetare inom missbruksområdet bestod av sju personer, varav sex 

kvinnor och en man. Dessa arbetade inom kommunal, privat, ideell och landstingssektorn med 

såväl öppen-, sluten- och tvångsvård. Inom denna grupp varierade socialarbetarnas yrkestitlar. 

Tre intervjupersoner arbetade inom kommunen med behandlingsinsatser, med yrkestitlar som 

behandlingsassistent och alkohol- och drogterapeut. En arbetade i statlig verksamhet som 

behandlingssekreterare, en inom en ideell verksamhet som familjebehandlare, en 

intervjuperson var verksamhetschef för en privat verksamhet och en intervjuperson arbetade 

som kurator i en verksamhet där landstinget och kommunen hade delat huvudmannaskap. 

Inom gruppen fanns en stor spridning gällande hur länge deltagarna varit yrkesverksamma 

inom det sociala arbetsfältet och varierade mellan 1–30 år. Se vidare avsnitt 4.10.1 för en 

diskussion om styrkor och begränsningar med fokusgruppernas sammansättning. 

Två forskare från Umeå universitet, verksamma i projektet FACSK, ledde 

fokusgruppsintervjuerna som pågick i ca två timmar. Moderatorerna intog en tillbakadragen 

roll och lät diskussionen fortlöpa relativt fritt, men höll samtidigt i ramarna för intervjun. De 

förtydligade frågor vid behov, ställde vissa följdfrågor och fördelade ordet i tillfällen då det 

var nödvändigt utifrån att olika deltagare tog mer eller mindre plats i diskussionen. Deltagarna 

inom båda fokusgrupperna fick ta del av samma vinjett (se bilaga 1) och intervjuerna 

baserades på en gemensam intervjuguide (se bilaga 2). Vinjetten var uppdelad i tre steg och 

intervjupersonerna fick läsa och lyssna på en del av vinjetten i taget för att därefter diskutera 

hur de såg på situationen och hur de skulle agera i varje steg. Vinjetten var fiktiv och berörde 

en familj med komplexa behov där problem i form av våld, missbruk och psykisk ohälsa var 

mest framträdande. I intervjuerna reflekterade fokusgruppsdeltagarna både över vinjetten och 

kring sin egen praktik. Intervjuerna spelades in och transkriberades av forskarna. 

4.7.1 Sekundärmaterial 

Det empiriska materialet från de intervjuer som användes i studien är att betrakta som 

sekundärmaterial då data inte genererades specifikt för denna studie, utan primärt samlades in 

av forskare för att besvara frågeställningar inom projektet FACSK. Sekundäranalyser av 

redan framtagna kvalitativa data kan generera nya relevanta forskningsresultat. Användandet 

av sekundärmaterial möjliggör för forskaren att bidra med ett nytt perspektiv till det 

existerande materialet. Analyser av ett redan existerande material innebär emellertid att 

forskaren måste göra en rad viktiga överväganden. Den specifika forskningsfrågan behöver 

inte ha varit central i den ursprungliga studien, vilket avspeglas i materialet. Detta riskerar att 

begränsa möjligheten till en djupgående sekundäranalys (Lewis & McNaughton Nicholls, 

2014).  

I syfte att minimera denna risk diskuterade jag inför formulerandet av studiens syfte och 

frågeställningar möjliga infallsvinklar med en forskare inom huvudprojektet FASCK, som 

varit delaktig i fokusgruppsintervjuerna. Projektets forskningsplan, intervjuguide, vinjett och 

det ursprungliga kodningsschemat för analys lästes noga igenom för att få en uppfattning om 

vilka frågor som skulle var möjliga att besvara utifrån det tillgängliga materialet. Studiens 

syfte är nära sammankopplat med en av projektets forskningsfrågor. Den mest markanta 

skillnaden ligger i att projektet avsåg jämföra likheter och skillnader mellan länder, medan 

denna studie avser jämföra serviceområden i en svensk kontext. I såväl huvudprojektet som i 

föreliggande studie ligger fokus på familjekomplexitet. Analyser av sekundärmaterial kan 

vara mycket värdefulla, men förutsätter en kritisk granskning av materialets kvalitet och 

relevans för studien. Den ursprungliga datainsamlingen måste ha samlats in på sådant sätt att 

materialet kan sägas vara av god kvalitet (Lewis & McNaughton Nicholls, 2014). Materialet 

är insamlat av erfarna forskare vilka intog en professionell roll och bibehöll strukturen i 

fokusgruppsintervjuerna. Deras närvaro och egenskap av att vara professionella forskare kan 
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emellertid ha påverkat deltagarna. I en forskningsintervju råder en maktasymmetri mellan 

forskare och studieobjekt vilken riskerar leda till att intervjupersonerna utifrån social 

önskvärdhet uttrycker sådant de tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.8 Databearbetning och analys 

För att bearbeta och analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Vid analys 

använde jag mig av Wibecks (2010) beskrivning av innehållsanalyser av fokusgruppsdata som 

inspiration, i kombination med Creswells (2014) modell för dataanalys i kvalitativ forskning.   

Innehållsanalyser inleds ofta med att forskaren går tillbaka till studiens syfte. Analysen av 

fokusgruppsdata handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter mönster. 

Centralt för analysen är att finna mönster och jämföra likheter och skillnader mellan data. Ett 

exempel på hur analysen kan genomföras utgörs av att forskarna diskuterar enskilda 

transkriberingar för att därefter sammanställa och koda materialet. Frågor ställs till materialet 

så som ”vad talar deltagarna om och i vilken ordning?” varefter det transkriberade materialet 

delas in i mindre delar beroende på var olika ämnen framträder (Wibeck, 2010). I enlighet 

med Creswells (2014) analysmodell är det första steget efter transkribering av materialet att 

läsa och studera materialet förutsättningslöst för att skapa en uppfattning om meningen i det 

som sägs. Frågor ställs till materialet för att söka efter vad deltagare ger uttryck för. Nästa 

steg utgörs av att koda materialet, genom att organisera och begreppsliggöra delar av texten 

och sätta ord i marginalerna. Därefter används koderna för att generera kategorier och teman. 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna tillvägagångssätt genomfördes analysen på följande sätt: 

I syfte att se nyanseringar i materialet hördes initialt ljudfilerna från båda 

fokusgruppsintervjuerna. Under lyssnandet antecknade jag reaktioner över vad som sades och 

hur gruppdynamiken uppfattades. Därefter lästes de transkriberade intervjuerna separat. 

Fokusgruppsintervjuerna inom båda serviceområden lästes först utan att koda, varefter koder 

formulerades för hand i marginalerna i syfte att skapa överblick över vad materialet uttryckte. 

Den initiala kodningen kan sägas vara öppen, då kodningen utgick från den öppna frågan ”vad 

uttrycker materialet?”. I likhet med tillvägagångssättet beskrivet av Wibeck (2010) utgick jag 

från data för att generera koder och kategorier som sedan kunde sammanfogas till 

övergripande teman. Material från fokusgrupper kan analyseras genom två olika 

tillvägagångssätt, antingen genom en analys av gruppen som helhet, alternativt genom en 

deltagarbaserad gruppanalys. I analyser av gruppen utelämnas beskrivningar av enskilda 

individer, varigenom gruppen blir föremål för analys, medan individers utsagor analyseras 

separat i en deltagarbaserad gruppanalys (Spencer, Ritchie, O’Connor, Morell & Ormston, 

2014). Utifrån studiens syfte att jämföra socialarbetares beskrivningar inom olika 

serviceområden låg intresset i att analysera hur respektive serviceområde (fokusgrupp) 

resonerade, framför varje enskild socialarbetare, varför det empiriska materialet i huvudsak 

analyserades utifrån gruppen som helhet. Jag bedömde det emellertid vara relevant att koda 

varje persons utsagor, för att möjliggöra urskiljande av citat samt för förståelse av 

gruppdynamiken i fokusgruppssammanhangen.  

Varje intervjuperson hade ett nummer i transkriberingarna, vilket tillsammans med citatets 

löpnummer gav varje kod ett nummer. Detta gjordes i syfte att få en tydlig överblick över 

vilka koder som tillhörde vilka personer. Utifrån att fokusgruppsintervjuerna utgick från en 

vinjett i tre delar, färgkodade jag även varje steg i olika färger för att urskilja var i 

diskussionen olika ämnen framträdde. Samtliga identifierade koder fördes in i ett dokument 

för att skapa en överblick över koderna och delades upp efter var de framträdde i 

diskussionen. Utifrån kodernas likheter sorterades de i kategorier. I detta steg valde jag ut de 

mest relevanta koderna genom att granska dem mot bakgrund av studiens syfte och 
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frågeställningar. Inom missbruksområdet exkluderades koder vilka handlade om 

medikalisering och substitutionsbehandling som framträdde i diskussionen om framtida 

utmaningar. Även inom social barnavård exkluderades koder vilka var relaterade till frågan 

om framtida utmaningar, däribland koderna ”barnfattigdom” och ”segregation”. Även om 

dessa diskussioner var intressanta bedömdes de falla utom studiens primära syfte varför de 

uteslöts. När jag hade identifierat koder och kategorier inom varje serviceområde jämfördes 

dessa kategorier med varandra varigenom övergripande teman baserat på likheter och 

skillnader framträdde. Dessa teman utgör rubrikerna i studiens resultatavsnitt. Nedan följer ett 

utdrag från analysprocessen. 

 

 Koder Kategorier Tema 

Social 

barnavård 

2.73 Marias 

missbruk annan 

verksamhet, 3.16 

Lämnar vidare till 

vuxenstöd 

 

Vidarehänvisning 

och 

ansvarsfördelning 

Behov av stöd 

och utbud av 

insatser 

Missbruk 5.5 Maria behöver 

ta kontakt med 

socialtjänsten, 4.34 

Våldet polisens sak 

att utreda 

Vidarehänvisning Behov av stöd 

och utbud av 

insatser 

 

Tabell 1: Analysprocessen. Till vänster: koder, följt av kategorier och ett gemensamt tema. 

4.9 Etiska överväganden  

I forskningsetiska överväganden ingår att ta hänsyn till forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskningen ska vara av god kvalitet och 

bidra med nytta, medan individskyddskravet innebär att forskningsdeltagare ska skyddas från 

skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2017). De etiska överväganden som gjorts har utgått 

från dessa krav, samt från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) om krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. För att få genomföra viss typ av 

forskning krävs etikprövning, enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Studentarbeten på magisternivå omfattas dock inte av lagen. Huvudprojektet 

inrymmer inte några element som kräver etikprövning i Sverige, varför projektet inte 

etikprövades. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har däremot genomgående följts. 

Det faktum att studien utgår från ett redan befintligt material innebär vissa styrkor och 

begränsningar. Att tillgodose forskningskravet kan innebära svårigheter vid analys av ett 

redan befintligt material (Vetenskapsrådet, 2002), eftersom resultat vanligtvis kan valideras 

genom att forskningsdeltagarna får möjlighet att studera resultatet och bekräfta eller motsäga 

sig dess giltighet (Creswell, 2014). Då jag inte haft någon kontakt med forskningsdeltagarna 

försvårar det möjligheten att få giltigheten i resultaten bekräftat. Analysprocessen har 

emellertid granskats av en forskare som haft kontakt med deltagarna och denna har haft 

möjlighet att ifrågasätta framträdande kategorier. Vid användande av ett redan existerande 

datamaterial undviks en stor del av de etiska överväganden och dilemman som kan uppstå vad 

gäller informerat samtycke, anonymitet och risk för skada. Individskyddskravet kan även 

sägas vara enklare att tillgodose vid textanalyser, då det innebär att författaren inte har någon 

kontakt med forskningsdeltagarna. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska ge forskningsdeltagare nödvändig information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt, deltagandets frivillighet och möjlighet att avbryta 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Då föreliggande studie baseras på sekundärmaterial har 

forskningsdeltagare inte aktivt medverkat i studien. Enligt Vetenskapsrådet ska frågan om och 

hur information ska lämnas till undersökningsdeltagare som inte medverkar aktivt bedömas 

från fall till fall. Hänsyn ska tas till den olägenhet utebliven information kan medföra för de 

berörda. Forskningsdeltagarna fick genom medverkan i projektet FACSK information om att 

intervjuerna skulle användas i olika delstudier och publiceras i olika rapporter och artiklar. De 

har således blivit informerade om att materialet kan komma att användas till flera olika 

studier, varför informationskravet anses uppfyllt. Samtliga deltagare lämnade skriftligt 

informerat samtycke i början av intervjuerna, efter att de hade fått information om studien och 

deltagandets frivillighet. Samtyckeskravet kan därför sägas vara uppfyllt då föreliggande 

studies syfte ligger i linje med huvudprojektets. Wiles (2012) noterar emellertid ett flertal 

komplicerande faktorer vad gäller informerat samtycke i kvalitativ forskning. I begreppet 

vilar en antydan att forskningsdeltagare är fullt informerade om vad deras deltagande innebär 

innan de samtycker till medverkan. Även om de informerades om att materialet skulle 

användas till olika ändamål, stod det inte klart vid tiden för inhämtande av samtycke att 

materialet skulle användas till specifikt denna studie.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet, vilket innefattar att förvara uppgifter på ett sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet på konfidentialitet har beaktats genom att 

uppgifter om intervjupersonerna har bevarats, antecknats och avrapporterats på sådant sätt att 

personerna inte kan identifieras av utomstående. Såväl kommuner, namn på specifika 

verksamheter, insatser och enskilda forskningsdeltagare har avidentifierats i avrapporteringen. 

Patton (2015) poängterar dock svårigheten i att garantera konfidentialitet i fokusgrupper, då 

det är omöjligt för forskaren att kontrollera att ingen fokusgruppsdeltagare röjer uppgifter om 

vad som sagts i sammanhanget. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att studiens syfte ligger i 

linje med huvudprojektet och bedrivs inom ramen för dess nyttjande. Jag kommer inte heller 

att använda materialet i något annat syfte än för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.10 Metoddiskussion 

Reflektioner kring användande av sekundärmaterial, fokusgruppsintervjuer och vinjetter som 

metod har berörts ovan. Nedan problematiseras vidare fokusgruppernas sammansättning följt 

av en reflektion kring min förförståelse samt studiens validitet och reliabilitet. 

4.10.1 Fokusgruppernas sammansättning 

Undersökningar som syftar till att jämföra åsikter hos människor med olika relation till det 

studerade ämnet bör utgå från fokusgruppsdiskussioner med separata grupper som är 

homogena inbördes, exempelvis genom att personer av samma yrke ingår i en grupp och 

jämförs mot en annan yrkesgrupp. Samma intervjuguide bör användas i fokusgrupperna 

varefter attityder kan jämföras mellan grupper (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna var inbördes 

homogena på så sätt att deltagarna ingick i samma yrkesgrupp – socialarbetare inom 

serviceområdet missbruk respektive social barnavård, och intervjuerna utgick från samma 

intervjuguide. Samtidigt arbetade deltagarna inom olika verksamheter, med olika 

arbetsuppgifter och inom missbruksområdet hade de även olika yrkestitlar vilket innebär att 

grupperna inte var fullständigt homogena. 

Enligt Ragin (2013) är det i komparativa studier intressant att studera om A och B är olika, 

men ändå får samma utfall Y, vilka likheter som finns mellan A och B som kan förklara 
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utfallet. Detsamma gäller för det motsatta: om A och B är lika, men får olika utfall sökes 

orsaker till detta. Att det inom grupperna finns en viss variation utgör en begräsning i studien, 

då det försvårar möjligheten att förklara likheter. Det innebär även en svårighet att diskutera 

konsekvenser av organisatorisk specialisering inom socialtjänsten, eftersom inte samtliga 

forskningsdeltagare var verksamma inom individ- och familjeomsorgen. Det faktum att 

serviceområdena är heterogena kan samtidigt betraktas som en konsekvens av specialisering. 

Organisatorisk specialisering kan vara vertikal, genom hierarkiska nivåer i en organisation, 

eller horisontell vilket innebär att arbetsuppgifter fördelas inom organisationen. 

Problemspecialiseringen inom socialtjänsten som lett till att olika enheter fokuserar på en 

specifik målgrupp är ett exempel på horisontell specialisering. Inom funktionsspecialisering 

framträder även en horisontell dimension, då myndighetsutövande arbete skiljs från stödjande 

och behandlande arbete (Grell, 2016). Materialet synliggör dels en specialisering genom 

uppdelningen efter problembild, men även genom en stegvis sortering av klienterna, genom 

en uppdelning av olika enheter för mottagning, utredning och behandling. 

 

Wibeck (2010) påvisar fördelar med att inte ha fullständigt homogena grupper. Hon 

framhåller att samtidigt som forskning visat att homogenitet i grupperna kan hjälpa deltagarna 

att känna sig bekväma i gruppen, är det betydelsefullt att inte sträva efter konsensus mellan 

deltagarnas åsikter. En viss skillnad mellan deltagarna fungerar uppmuntrande för att de ska 

utveckla argument och motargument, varför fokusgrupper inte nödvändigtvis behöver vara 

helt homogena i sin sammansättning. 

4.10.2 Förförståelse under forskningsprocessen 

Under bearbetning av det empiriska materialet hade jag lättare att sätta mig in i och förstå det 

sammanhang som beskrevs inom social barnavård jämfört med missbruksområdet. Då jag 

arbetar inom social barnavård är jag färgad av detta fält vilket kan ha resulterat i att det var 

lättare att relatera till deras uttalanden om klienter. Detta kan ha påverkat resultatet genom att 

en del av missbruksgruppens uttalanden framstod som mer kontroversiella. Det faktum att jag 

anser det vara viktigt med föräldrastöd och familjebehandling kan ha fått betydelse för vilken 

forskning som presenterades och i förlängningen påverkat vilket fokus som anlades i studiens 

resultat- och analysdel. Jag har dock strävat efter att vara så kritisk, transparent och objektiv 

som möjligt i databearbetning och analys, samt i presentationen av litteratur och empiri. 

Forskningsprocessen har bidragit till ökad förståelse för arbetssätt, villkor och perspektiv 

inom båda serviceområden, samt hur familjer med komplexa behov hanteras inom dessa.  

4.10.3 Validitet 

I kvalitativ forskning används ibland alternativa begrepp till validitet och reliabilitet för att 

diskutera sanningsvärdet i undersökningars resultat. Dessa är bland annat tillförlitlighet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Valet har dock gjorts att använda de 

traditionella begreppen validitet och reliabilitet för att diskutera studien, med utgångspunkt i 

Kvale & Brinkmanns (2014) diskussion av begreppen relaterat till intervjuforskning. 

Validitet hänförs till undersökningens giltighet och handlar om huruvida den valda metoden  

undersöker det som avses undersökas. Under hela forskningsprocessen sker en validering och 

huruvida en studie har hög validitet eller inte beror på forskarens förmåga att genomgående 

kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten. I intervjuer uppnås validitet om 

intervjupersonernas utsagor kan sägas vara tillförlitliga och om kvalitén på intervjun är god 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att nå validitet har jag intagit en kritisk ställning och strävat 

efter att vara transparent i beskrivningen av forskningsprocessen, inklusive medhavd 

förförståelse. Forskningsintervjuer kritiseras ofta för att generera ogiltiga resultat då 
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intervjupersonernas utsagor kan vara falska (ibid) och jag kan inte garantera att deltagarnas 

utsagor var sanna. Samtidigt kan intervjupersonernas utsagor motsvara en sanning vad gäller 

personernas egen uppfattning, vilket är av intresse för studien. Ett hot mot validiteten i 

fokusgruppsstudier kan vara att deltagarna inte säger vad de tänker på grund av grupptryck 

eller annan oro (Wibeck, 2010). Under lyssnandet av ljudfilerna bedömdes dock 

samtalsklimatet vara öppet och grupperna avslappnade. Moderatorerna uppmuntrade 

dessutom deltagare som intog en mindre framträdande roll att uttrycka sina åsikter genom att 

rikta frågor specifikt till dem, varför detta inte bedöms ha utgjort något större problem. 

Samtidigt finns som tidigare nämnt en risk att deltagare utifrån social önskvärdhet uttrycker 

sådant de tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.10.4 Extern validitet 

Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att en vanlig invändning mot intervjuforskning är 

svårigheten att generalisera resultaten. De vänder sedan på frågan och ifrågasätter varför 

generalisering är önskvärt. Kravet på generaliserbarhet bygger på antagandet att vetenskaplig 

kunskap bör vara giltig för alla platser och tider, medan många kvalitativa ansatser utgår från 

att kunskap är kontextualiserade former av förståelse och handling (ibid). Fokusgruppsstudier 

syftar inte till att dra generella slutsatser om hela populationer, utan används för att erhålla 

djupare förståelse av människors tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2010). 

Då studien utgår från en kvalitativ ansats med ett relativt litet urval som valts ut genom ett 

målstyrt urval går resultaten inte att generalisera till en större population, vilket inte heller är 

syftet med studien. Därmed inte sagt att fallstudien endast säger något om de aktuella 

forskningsobjekten. Forskningsdeltagarna arbetar under gemensam lagstiftning, riktlinjer, 

normer och har liknande utbildning som socialarbetare i övriga delar av landet, varför 

resultaten kan ge implikationer för hur villkor och mål för insatser i familjer med komplexa 

behov ser ut inom flera enheter för social barnavård och missbruk. I en motsvarande miljö kan 

likartade processer förväntas äga rum varför intervjupersonernas erfarenheter, arbetssätt och 

bedömningar kan återfinnas i liknande sammanhang. Resultaten kan således bidra till en ökad 

förståelse för fenomen utanför den specifika studien (Kvale, 1997).  

 

4.10.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på forskningsresultatens tillförlitlighet och handlar om huruvida 

resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra personer. I intervjuer kan 

reliabiliteten påverkas av ledande frågor och omedvetna förstärkningar av intervjupersonernas 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014). I fokusgruppsintervjuerna intog moderatorerna en 

tillbakadragen roll där gruppens diskussion fick fortlöpa relativt fritt. Med anledning av att 

deltagare i fokusgruppsintervjuer påverkar och påverkas av varandra och kan ändra åsikt 

under diskussionens gång är det osannolikt att diskussionen skulle vara exakt densamma vid 

en annan tidpunkt, även om diskussionen hade baserats på samma vinjett och frågor. 

Reliabiliteten ökar om samma moderator leder alla fokusgrupper som ingår i en studie 

(Wibeck, 2010), vilket var fallet i fokusgruppsintervjuerna som använts i studien. Wibeck 

föreslår att inter-kodarreliabilitet bör tillämpas vid kodning av materialet, vilket innebär att 

fler bedömare kodar och kategoriserar materialet för att sedan jämföra om samma 

kategorisering gjorts. Detta är emellertid mycket tidskrävande, varför det kan vara tillräckligt 

att någon utomstående bedömer en del av materialet. En av forskarna inom FACSK har 

granskat delar av analysarbetet genom att ta del av koder, kategorier och teman vilket har 

givit en indikation på analysens reliabilitet. Jag har även strävat efter att vara noggrann och 

tydlig i beskrivningen av data och analysförfarande, i syfte att öka reliabiliteten. 
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5. Resultat 

Genom bearbetning av det empiriska materialet utkristalliserades tre teman på konkret nivå 

vilka presenteras i följande avsnitt. Resultatkapitlet inleds med en sammanfattning av 

vinjetten som fokusgruppsintervjuerna utgick ifrån. Därefter presenteras genom beskrivningar 

och citat temana Bedömning av riskfaktorer och skyddsbehov (5.2), Behov av stöd och utbud 

av insatser (5.3) och Familjens konstellation och betydelse (5.4), med tillhörande 

underkategorier. Studiens första frågeställning relateras främst till tema 5.3 och 5.4 medan 

den andra frågeställningen framträder i samtliga teman. Temana presenteras utifrån den 

ordning i vilken de var mest framträdande i fokusgruppsintervjuerna. Det första som 

synliggjordes i det empiriska materialet var en stark betoning på barnskydd och riskfaktorer. 

Därefter lades fokus på familjens stödbehov och vilka insatser de skulle erbjudas. De två 

första temana utmynnar i fokusgruppernas föreställningar om familjen. Detta genomsyrade 

hela fokusgruppsintervjuerna, men var i synnerhet framträdande i vinjettens sista steg.  

5.1 Vinjetten 

Fokusgruppsintervjuerna utgick från en vinjett i tre delar som beskrev en familj med 

komplexa behov (se bilaga 1). Till vinjetten fogades även en skriftlig översikt av familjen. 

Nedan sammanfattas vinjettens huvuddrag i syfte att öka förståelsen för resultatet.  

Familjen består av Maria och Deniz, 40 år med tre hemmavarande barn: Marias son Tomas, 

20 år från ett tidigare förhållande och Maria och Deniz biologiska barn Bella, 5 år och Jacob, 

8 år. Maria är arbetslös och Deniz arbetar mycket. Deniz flyttade till Sverige för ett tag sedan 

och har ingen släkting i landet. Maria och Deniz bråkar ofta och barnen har bevittnat att Deniz 

brukat våld mot Maria. Maria har en bakgrund med problematiskt alkohol- och drogbruk. 

Maria och barnen har emellanåt bott hos sin bror Paul med fru Hanna och hennes fyra barn 

från ett tidigare förhållande. Maria och Paul har ingen kontakt med deras yngre syster Lisa 

eller deras föräldrar.  

Steg 1 utgörs av ett telefonsamtal från Maria till socialarbetaren. Maria är upprörd och ringer 

på inrådan av sin läkare för att be om stöd. Maria beskriver att Deniz säger att hon inte är i 

skick att vara nära barnen och att han slår barnen. De har separerat och blivit tillsammans igen 

och Deniz upplever det svårt att bo i Sverige. Maria får ingen hjälp av sina föräldrar eller 

syster, men får mycket hjälp av Paul med familj. Tomas har psykiska problem, har nyligt tagit 

en överdos och förlorat sitt arbete. Maria säger att hennes andra barn är okej.  

Steg 2 utgörs av ett telefonsamtal från Marias psykolog till socialarbetaren. Hen uttrycker oro 

över Marias förmåga att uppfostra barnen och skydda dem från Deniz. Psykologen anser att 

Deniz arbetssituation och osäkra uppehållstillstånd påverkar Maria och barnen, samt att hen 

ser behov av att utreda Deniz psykiska hälsa. Maria har inte gjort färdigt sin 

alkoholbehandling och psykologen är osäker på om hon ännu använder droger. Relationen 

mellan Maria och Deniz beskrivs vara ostabil. Paul med familj beskrivs som ett viktigt stöd. 

I steg 3 går socialarbetaren igenom ärendet med kollegor. Bella och Jacob har det senaste året 

bott hos deras morbror och moster. Maria har regelbunden kontakt med barnen och hoppas på 

en återförening. Deniz och Maria har separerat. Tomas bor med Maria och mår bättre men tar 

på sig ansvar för allt som händer. Maria dök nyligen upp på skolan och luktade alkohol. Deniz 

är orolig för sin mamma och vill ta med barnen på en resa till hemlandet vilket oroar Maria. 

Bella och Jacob klarar sig mestadels bra i skolan men har uppvisat ett aggressivt beteende. 

Vinjetten avslutas med frågan om vilket stöd som bör planeras för familjen. 
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5.2 Bedömning av riskfaktorer och skyddsbehov 

Till varje del av vinjetten följde en fråga om hur fokusgruppdeltagarna betraktade familjens 

situation. I båda fokusgrupperna uppenbarades tidigt ett individualiserat förhållningssätt till de 

minderåriga barnen i vinjetten, där barnen stod i fokus och deras behov av skydd framhävdes. 

I vinjettens första steg betraktade fokusgruppen inom missbruksområdet situationen som akut 

utifrån misstanke om att de minderåriga barnen for illa, medan deltagarna inom social 

barnavård inte ansåg att situationen var akut. Detta fick vidare betydelse för vilka åtgärder 

som ansågs vara befogade.  

5.2.1 Barnskydd 

Inom båda serviceområden betonades tidigt ett behov av att bedöma barnens behov av skydd. 

Inom missbruksområdet reagerade fokusgruppsdeltagarna på uppgifter om att de minderåriga 

barnen blev slagna och ansåg att misshandel, och att barnen for illa, var mest alarmerande. 

Fokusgruppsdeltagarna bedömde redan i vinjettens första steg att situationen var akut och 

ansåg att barnen behövde utredas omedelbart inom den sociala barnavården. Inom 

missbruksområdet framgick det att de kunde erbjuda insatser i form av gruppsamtal för barn i 

familjer där det förekommer missbruk, där en förälder eller någon annan anhörig kunde delta. 

Detta bedömdes emellertid inte vara lämpligt att påbörja innan barnen var trygga.  

Även fokusgruppsdeltagarna inom social barnavård betonade starkt vikten av att säkerställa 

barnens skydd, vilket till skillnad från inom missbruksområdet framställdes som deras 

uppgift. Till skillnad från inom missbruksområdet förutsatte socialarbetarna inte att det 

förekom våld i familjen, utan bedömde att det utifrån Marias beskrivning i vinjettens första 

steg inte var något som hade hänt ”just nu”. De utgick från att mammans beskrivning av 

barnens mående var korrekt, medan fokusgruppsdeltagarna inom missbruksområdet uttryckte 

oro för Marias uttalande om att hennes barn skulle vara okej. Skillnaden illustreras genom 

nedanstående citat. 

 

Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 3 Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 1 

 

”Det känns ju inte som en akut situation, 

alltså ett akut skyddsbehov om man säger 

så. Men det får man ju fråga då, som sagt 

/…/ Men som hon beskriver det är det ju 

ingenting som har hänt. /…/ Hon säger ju 

det på slutet att de är okej, alltså om man 

ska lyssna på det hon säger här…” 

 

”Jag hakade upp mig litegrann på den där 

sista meningen ”Mina två andra barn är 

okej” [refererar till vinjetten] /…/ Det är så 

kaosartat att hon kanske inte märker… för 

det låter ju inte som att de här barnen skulle 

må bra i den här situationen som vi får 

beskrivet. Hon verkar ju tro det, och det är 

ju ett stort problem.” 

 

Deltagarna inom social barnavård beskrev att om de hade fått reda på att det förekom 

barnmisshandel och våld skulle de åka till familjen omgående, men baserat på informationen i 

steg ett bedömdes behovet av skydd inte vara akut. De beskrev vidare att de behövde utforska, 

bedöma och få mer information om situationen och att de därmed skulle inleda utredning i 

vinjettens första steg. Genom att inleda utredning skulle information kunna inhämtas och 

hembesök göras. Utredningen skulle syfta till att utreda mammans omsorgsförmåga och 

barnens skydd från våld, samt kartlägga barnens situation. En utredning av pappans 

omsorgsförmåga diskuterades inte. I denna process skulle information inhämtas från förskola, 

skola, barnen, föräldrarna och barnens morbror med familj. Information skulle i första hand 
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inhämtas i samförstånd med föräldrarna, men om det bedömdes nödvändigt för att säkerställa 

barnets skydd framgick att samtal även kunde hållas utan föräldrarnas godkännande.  

5.2.2 Riskfaktorer 

I förhållande till behovet av att skydda barnen diskuterades även vilka risker de ansågs vara 

utsatta för. Inom social barnavård användes begreppet riskfaktorer genomgående i 

fokusgruppsintervjun och relaterades till risk för barnen. I vinjettens första steg uttryckte 

deltagarna främst oro för pappans eventuella våld mot mamman och barnen. Diskussionen om 

riskfaktorer växte sig starkare i vinjettens andra steg, där oron förstärktes gällande mammans 

psykiska hälsa och missbruk medan oron för pappan och våldet kvarstod. Mamman beskrevs 

som ansvarig för att skydda barnen från våld och deltagarna såg en risk i att hon skulle vara 

oförmögen att skydda barnen. Deltagarna uttryckte oro för att mammans missbruksbehandling 

inte fungerade och detta ansågs utgöra en riskfaktor för barnen. Relationen mellan föräldrarna 

och det faktum att barnen emellanåt bodde hos sin morbror med familj beskrevs även som 

riskfaktorer för barnen.  

Inom missbruksområdet användes inte begreppen risk eller riskfaktorer i beskrivningen av 

vad som orsakade oro för barnen. I vinjettens första steg var deltagarna osäkra på om Maria 

hade ett pågående missbruk. De menade emellertid att hon verkade instabil samt att hon inte 

verkade kunna ta hand om sig själv eller sina barn. I vinjettens andra och tredje steg fortskred 

diskussionen om våld att vara central i förhållande till barnens utsatthet. När Maria bedömdes 

ha ett missbruk skapade detta oro och barnen beskrevs som medberoende. Även om begreppet 

riskfaktorer inte användes explicit diskuterades våld och missbruk till stor del med 

utgångspunkt i de minderåriga barnens utsatthet. Inom båda fokusgrupperna betonades att 

Maria inte verkade kunna ta hand om sina barn. Marias ansvar att skydda barnen var dock mer 

framträdande inom social barnavård. En viktig skillnad låg i vilket språk som användes och 

inom social barnavård identifierades fler riskfaktorer än inom missbruksvården.  

5.2.3 Lagstiftning och skyldigheter 

Förutom skillnader i vilket språk som användes i de olika fokusgruppsintervjuerna framträdde 

även en skillnad i hur deltagarna beskrev situationen utifrån lagstiftning och skyldigheter, 

vilket fick betydelse för hur villkor för ingripande i familjen bedömdes.  

Inom missbruksområdet diskuterades skyldigheter och lagstiftning i mycket liten 

utsträckning. Deltagarna betonade främst deras skyldighet att anmäla oro för barn som far illa 

till socialtjänsten. Inom social barnavård var lagstiftningen och skyldigheter centrala för 

deltagarnas avvägningar. De beskrev deras skyldighet att inleda utredning på barn och 

kvinnor utifrån misstanke om våld samt att de alltid polisanmäler våldet om uppgifter kommer 

från barnen. Det framgick att de var skyldiga att ta kontakt med våldsutsatta kvinnor inom 24 

timmar efter att de mottagit anmälan.  

Medan deltagarna inom missbruksområdet ansåg att det fanns grund för omhändertagande av 

barnen i vinjettens alla steg bedömde deltagarna inom social barnavård att så inte var fallet. I 

vinjettens första och andra steg menade deltagarna att de inte kunde veta om barnen for illa, 

att det saknades information och att utredning och insatser därmed skulle bygga på 

frivillighet. Vid ökad oro, motsättning eller ovilja till förändring hos föräldrarna framgick att 

en ny bedömning om LVU kunde göras. Skillnaden mellan fokusgruppsdeltagarnas 

bedömningar illustreras genom nedanstående citat: 
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Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 3 Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 3 

 

”… Våld i familjen eller fortsatt 

användande eller återfall. Då finns det 

laglig grund att plocka barnen.” 

 

”Det låter ju inte i det här läget, utifrån det 

här, som att det finns grund för LVU-

omhändertagande så, utan det är mer en oro 

man måste utforska.”  

 

Den viktigaste likheten i temat låg i att det primära målet för familjen beskrevs vara att 

tillförsäkra barnens behov av skydd. Målet att skydda barnen resulterade i att en utredning 

inom den sociala barnavården bedömdes nödvändig och behandlade insatser var av sekundär 

betydelse. Samtidigt som deltagarna inom social barnavård identifierade fler riskfaktorer än 

deltagarna inom missbruksgruppen bedömde de situationen som mindre allvarlig. I temat 

synliggjordes att mamman betraktades vara huvudansvarig för omsorgen av barnen. 

5.3 Behov av stöd och utbud av insatser 

Som framgår i ovanstående tema diskuterades familjens problem initialt med utgångspunkt i 

barnens utsatthet, varigenom ett individperspektiv på familjen uppenbarades. I takt med 

vinjettens ökade komplexitet identifierade fokusgruppsdeltagarna ett flertal behov och 

problem i familjen varefter de beskrev vilka insatser de ansåg nödvändiga. Inom båda 

serviceområden hänvisades vissa problem till andra instanser och aktörer eller fördelades 

inom organisationen. Gemensamt för fokusgrupperna var att deltagarna bedömde 

familjemedlemmarnas behov av stöd genom att prioritera och kategorisera de problem som 

framkom i vinjetten. Utifrån de problem och behov fokusgruppsdeltagarna identifierade som 

primära föreslogs främst individuella insatser till familjens medlemmar.  

5.3.1 Prioritering och kategorisering av komplexa behov 

Inom båda fokusgrupper framträdde en kategoriserings- och prioriteringsprocess i 

beskrivningarna av familjens behov och problem. I processen synliggjordes vilka problem 

socialarbetarna identifierade, vad som ansågs vara mest akut samt vad som bedömdes 

irrelevant. I kategoriseringen av familjens behov föreslogs olika åtgärder till olika typer av 

problem och familjemedlemmarna tilldelades varierande roller utifrån problembilden.  

Gemensamt för fokusgrupperna var att familjen beskrevs som utsatt och att samtliga 

familjemedlemmar i den sammanboende familjen ansågs vara i behov av stöd. Inom 

missbruksområdet bedömdes familjens problem vara större än vad de kunde hjälpa till med. 

En likhet mellan fokusgrupperna var att mamman och de minderåriga barnens behov 

bedömdes vara viktigast och prioriterades. Inom missbruksområdet ansågs Maria ha psykisk 

ohälsa, missbruk och vara våldsutsatt. Hon ansågs vara i behov av omedelbar hjälp redan i 

vinjettens första steg baserat på att hon verkade instabil och påverkad av situationen i 

familjen. I båda fokusgrupperna uttrycktes ett behov av att ta reda på vad Maria sökte hjälp 

för i vinjettens första steg. Deltagarna inom missbruksgruppen fäste i de senare stegen främst 

vikt vid Marias eventuella missbruk och bedömde att det fanns ett behov av att kartlägga 

missbruket och arbeta med missbruket i öppenvård. Missbrukare och individer som är 

beroende beskrevs av missbruksgruppen upprepa samma misstag, vara svåra att förstå sig på, 

vara experter på att förhandla samt vara av narcissistisk natur.  

Inom social barnavård betraktades Maria ha problem inom samma områden, men fokus låg 

främst på Marias situation som våldsutsatt kvinna. Utifrån problematiken bedömdes hon vara 

i behov av en kvinnofridssamordnare eller kvinnomisshandelsexpert, samt få behovet av 

skydd utrett inom socialtjänsten. Deltagarna beskrev att de skulle arbeta med Maria i rollen 
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som mamma, samt ta kontakt med henne som ”egen vuxen person” utifrån hennes 

våldsutsatthet. Även deltagarna inom missbruksområdet skulle rikta insatser till Maria som 

”egen person” och mamma.  

Inom social barnavård fäste fokusgruppsdeltagarna vikt vid pappans våld mot mamman och 

barnen. Deniz definierades som förövare och ansågs behöva stöd i vägledning, förändring i 

sitt tankesätt och att finna andra strategier för uppfostran. Detta hade dock inte prioritet i 

någon utav fokusgrupperna. Deltagarna inom social barnavård menade att Deniz var 

bekymrad över familjens situation, vilket främst härleddes till att Maria inte gjorde som han 

behagade. Inom missbruksområdet kategoriserades även pappan som våldsutövare och ansågs 

vara i behov av stöd på Mansmottagningen. Fokusgruppsdeltagarna menade att Deniz 

använde sig av härskartekniker gentemot Maria och lade över sina tillkortakommanden på 

henne. Samtidigt betraktade fokusgruppen inom missbruksvården Deniz våld som ett 

symptom på hans utsatthet som anhörig vilket framgår genom nedanstående citat. 

 

Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 5 

 

”Han är utsatt på sitt håll. Han har svårt att hantera det här. Han är också anhörig till en 

kvinna som har … missbruksproblematik, med allt vad det innebär. Och kanske inte förstår 

vad det är som… hur han ska hantera det, han är frustrerad. Han använder våld, för det 

kanske är det han känner till…” 

 

Utifrån Deniz roll som anhörig såg fokusgruppsdeltagarna inom missbruksområdet ett behov 

av att erbjuda honom samtal, information och stöd. Deltagarna övervägde om pappan vuxit 

upp med missbrukande föräldrar och föreslog att han i sådana fall skulle gå i gruppträffar med 

andra i liknande situation. Inom social barnavård beskrevs Deniz inte utifrån sin roll som 

anhörig och hans behov av stöd utifrån en sådan roll förbisågs. Deniz våld betraktades inte 

heller som symptom på utsatthet. Båda fokusgrupper bedömde att Deniz eventuellt olagliga 

anställning var irrelevant i sammanhanget och fäste liten vikt vid hans upplevelse av att bo i 

Sverige. 

Den äldsta sonen, Tomas, förbisågs till stor del inom båda fokusgrupper och hans behov 

diskuterades i liten omfattning. Fokusgruppsdeltagarna inom missbruksområdet ansåg att 

Tomas hade behov av stöd i sin psykiska problematik, men att detta inte var aktuellt för dem 

att arbeta med. Tomas bedömdes kunna vara aktuell för stöd om det skulle framkomma ett 

missbruk. Deltagarna inom missbruksområdet funderade över om Tomas skulle vara 

intresserad av kontakt med socialtjänsten och diskuterade sonens överdos med utgångspunkt i 

vilket lidande det orsakat för Maria. I vinjettens sista del framgick att Tomas kunde få stöd 

som anhörig eller ”vuxet barn” utifrån moderns missbruk. Inom social barnavård ansågs 

Tomas ha problem inom områdena psykisk ohälsa och missbruk. Han ansågs inte ”höra till” 

socialtjänsten utifrån sin psykiska ohälsa men skulle kunna få stöd inom socialtjänsten för sitt 

missbruk. Tomas överdos framställdes som ett tecken på missbruk, medan deltagarna inom 

missbruksvården inte bedömde att det fanns något som antydde att han skulle ha ett missbruk. 

Gemensamt för båda fokusgrupper var att de minderåriga barnen bedömdes vara i behov av 

stöd utifrån förekomsten av våld och missbruk. Inom missbruksområdet föreslogs att barnen 

skulle gå i gruppverksamheter utifrån våldsproblematiken och missbruket. Det bedömdes 

emellertid inte vara lämpligt att barnen skulle gå i båda grupper samtidigt. Fokus låg främst 

på barnen som utsatta för missbruk och i behov av ett eget forum där de fick prata med barn i 

liknande situation. I dessa forum framgick att barnen skulle kunna gå själva, tillsammans med 

sitt syskon, med Maria om hon var nykter eller någon annan stabil vuxen, t.ex. morbroderns 
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fru Hanna. En deltagare betonade vikten av att barnen fick ett eget forum frånskilt från 

föräldrarna för att lyfta sina funderingar. Barnens beteenden beskrevs vara normala utifrån 

deras situation i båda fokusgrupper. Inom social barnavård ansågs barnen även vara i behov 

av stöd för att bearbeta våldsupplevelser på Barnahus, samt av gruppsamtal utifrån att de levt i 

en familj med missbruk. Deltagarna föreslog att morbrodern med familj skulle fungera som 

ett extra stöd genom att formellt bli kontaktfamilj till barnen. 

Inom missbruksområdet föreslogs att föräldrarna skulle arbeta med sina problem enskilt för 

att därefter gemensamt arbeta för ett bra liv. Fokusgruppsdeltagarna talade om vikten av att 

informera alla familjemedlemmar om vad respektive familjemedlem fick för insatser och 

därefter på sikt arbeta med familjebehandling. Både par-samtal, information enskilt till 

anhöriga, och barngrupper där en förälder eller annan vuxen deltog föreslogs som insatser. 

Familjeinterventionerna riktades inte till hela familjen, utan till delar av familjen. En av 

deltagarna inom missbruksområdet föreslog i vinjettens andra steg att samla ”hela” den 

sammanboende familjen till ett familjerådslag. Förslaget blev dock nedröstat av övriga 

fokusgruppsdeltagare utifrån att barnen skulle vara maktlösa i forumet. Därefter ändrade 

deltagaren förslaget att arbeta med familjen som huvudenhet, till att istället samla familjen för 

att informera om vad respektive familjemedlem fick för insatser.  

 

Även inom social barnavård diskuterades familjeinterventioner. Syftet med 

öppenvårdsbehandling som kunde ges enskilt till båda föräldrar, gemensamt till föräldrar eller 

till föräldrar och minderåriga barn var att förbättra samspelet och hitta ett gemensamt sätt att 

uppfostra barnen. Fokus låg på föräldrarnas förmåga, till skillnad från inom missbruksområdet 

där interventionerna fokuserade på missbruk och anhörigroller. Gemensamt för båda 

fokusgrupper var att komplexiteten i familjens behov skulle föranleda en rad olika insatser 

vilket ansågs vara problematiskt. Reflektionerna illustreras genom nedanstående citat. 

 

Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 3 Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 2 

 

”Och så blir det insatser mot mamman där 

och insatser mot barnen där och så kanske 

det blir insatser mot pappan… Men de är 

fortfarande separata öar i familjesystemet. 

Det är en insats där, och så vet A inte vad B 

gör och så där.” 

 

 

”Och problemet som man egentligen, när 

man sitter och pratar om det så här… Om 

de skulle tacka ja till allt som finns att få, så 

skulle det ju för fan vara ett hel… nu svor 

jag… ett heltidsjobb för den här familjen, att 

ta emot allt det här stödet.” 

Sammanfattningsvis kan sägas att en kategoriseringsprocess ägde rum inom båda 

serviceområdena, genom vilken familjens problem diskuterades utifrån enskilda 

familjemedlemmar och individuella insatser föreslogs. Inom missbruksområdet låg tonvikten 

på Marias missbruk och insatser skulle erbjudas familjemedlemmarna utifrån deras roller som 

anhöriga, medan deltagarna inom social barnavård hade ett större fokus på Maria och barnen 

som våldsutsatta. En viktig skillnad låg i hur problemen betraktades och vilka implikationer 

det fick för fokusgruppsdeltagarnas bedömningar. Inom missbruksområdet uppvisades ett 

större helhetsperspektiv på familjen, genom att de diskuterade hur olika problem och behov 

kunde samspela. Gemensamt för båda fokusgrupperna var att familjens problembild 

bedömdes vara komplex och de erbjöds en rad olika individuella insatser. En likhet var även 

att familjeinterventioner inte riktades till ”hela” familjen.  
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5.3.2 Ansvarsfördelning och vidarehänvisning  

Genom att fokusgruppsdeltagarna kategoriserade familjen, dess problem och behov föreslogs 

en rad olika insatser. I sorteringsprocessen framgick vilka problem fokusgruppsdeltagarna 

identifierade samt vilka problem som betraktades möjliga att arbeta med inom respektive 

serviceområde. Ett villkor för att insatser skulle kunna erbjudas familjen inom serviceområdet 

var att problemet bedömdes falla inom dess specifika ansvarsområde. Inom varje 

serviceområde fördelades ansvar och en del problemområden hänvisades till andra aktörer.  

Inom missbruksområdet hänvisades främst till andra aktörer vad gäller de minderåriga barnen 

i familjen. Fokusgruppsdeltagarna var i vinjettens första steg samstämmiga i att barnen 

behövde utredas inom den sociala barnavården. Eftersom deltagarna i vinjettens första steg 

inte bedömde att det fanns ett missbruk hos någon av familjemedlemmarna var de eniga i att 

de skulle hänvisa Maria till socialtjänstens mottagningsenhet, hjälpa vidare till andra instanser 

och anmäla oro för Bella och Jacob. Vad gäller det våld barnen misstänktes vara utsatta för 

hänvisade deltagarna inom missbruksområdet till polisen. I vinjettens tredje steg diskuterades 

skolans ansvar för barn som far illa, där deltagarna menade att skolan måste ta tag i 

situationen och anmäla oro till socialtjänsten. Inom missbruksområdet framkom att några 

skulle arbeta med barnen, några med Maria och andra med vuxna anhöriga i familjen utifrån 

problemområdet missbruk. 

Fokusgruppsdeltagarna inom social barnavård hänvisade Tomas och Marias psykiska 

problematik till psykiatrin. Liksom inom missbruksområdet ansåg deltagarna att skolan hade 

ett ansvar i vinjettens tredje steg och menade att personalen måste skapa en krisplan för hur de 

ska agera när en förälder kommer alkoholpåverkad till skolan. Inom social barnavård 

framgick att familjemedlemmarna hanteras i olika steg och inom olika enheter. Maria och 

Tomas ansågs ha behov av stöd för missbruk, vilket skulle lämnas över till socialtjänstens 

enhet för vuxenstöd. Organisationen utgjordes av en utredande och en behandlande domän. 

De fokusgruppsdeltagare som arbetade med att verkställa insatserna beskrev att de skulle 

lämna över vissa uppgifter och information till socialsekreterare på utredningsenheten. Inom 

båda fokusgrupper betonades vikten av att inte förhastat hänvisa vidare till andra aktörer, utan 

ta reda på information och lyssna på, samt bekräfta personen som sökte hjälp. 

5.3.3 Villkor och mål 

Som framgått ovan kunde deltagarnas syn på vilka problem som förelåg i familjen få 

betydelse för vilka insatser som bedömdes nödvändiga. I deltagarnas beskrivningar framgick 

att insatsernas syfte och mål varierade beroende på vilken roll Maria bemöttes utifrån. När 

fokusgruppsdeltagarna inom missbruksområdet beskrev villkor och mål för insatser låg fokus 

främst på problemområdet missbruk. I reflektionerna kring insatser fanns inslag av såväl 

stödjande som kontrollerande element. När Maria bemöttes som egen person var målet att hon 

skulle må bra. Ett gott bemötande framhölls som en framgångsfaktor och vikten av att 

bekräfta Maria och vinna hennes förtroende betonades. I det individuella arbetet med Maria 

skulle hon erbjudas motiverande samtal i syfte att utforska hennes tankar och önskemål. En 

deltagare betonade vikten av att arbeta utifrån Marias mål: 

 

Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 6 

 

”Hon måste ju vara med på tåget. Jag kan ha hur mycket mål som helst. Om hon har andra 

mål, så då möts vi ju aldrig. Jag måste jobba utifrån det hon… där hon är så att säga.” 
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I Marias roll som mamma var drogfrihet det primära målet med insatserna. Deltagarna 

menade att de måste granska hennes användande av alkohol och droger i och med att hon 

hade barn. I båda fokusgrupperna förekom kontrollerande element och krav på förändring hos 

Maria och det föreslogs att hon skulle lämna urinprover för att möjliggöra för barnen att bo 

hemma. I vinjettens tredje steg var deltagarna inom båda fokusgrupper samstämmiga i att hon 

måste påvisa nykterhet för att barnen skulle kunna återvända hem. Inom social barnavård 

betonades även att mamman skulle sköta umgängen, ta emot behandling, uppvisa förändring 

över tid och må tillräckligt psykiskt bra för att återförenas med barnen.  

För att uppnå förändring hos båda föräldrar menade en av fokusgruppsdeltagarna inom 

missbruksområdet att barnen kunde användas som motiverande faktor och att risken för 

omhändertagande av barnen kunde fungera som motivation. Hen mottog dock kritik från 

övriga deltagare som menade att barn inte ska bära ansvar för föräldrarnas förändring. 

Fokusgruppen var emellertid överens om att Maria borde informeras om hur barn påverkas av 

missbruk i familjen. Även inom social barnavård ansåg deltagarna att det borde tydliggöras 

för mamman vilka risker hon spelade med genom att fortsätta med sitt missbruk. Barnen 

framhölls vara en potentiellt motiverande faktor för att uppnå förändring hos båda föräldrar 

även inom social barnavård. Likheterna presenteras nedan. 

 

Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 3 Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 1 

 

”Vi sätter barnen i första rum /…/ och då 

kan man använda sig av det till en 

motiverande faktor för att ställa upp på en 

viss vårdplanering /…/ att man kan använda 

sig av barnen i den här stunden.” 

 

”… Om nånting är motiverande så är det ju 

ändå en viss förståelse för vad det gör med 

barnen /…/ och når inte det fram, är det 

svårt att hitta andra motiverande faktorer 

/…/ om man inte är beredd att göra 

förändringar för sina barns skull.” 

 

Inom missbruksområdet betraktades insikt hos Maria som en viktig faktor för att möjliggöra 

förändring. För att målet om drogfrihet skulle uppnås krävdes enligt deltagarna att Maria hade 

insikt i, och förståelse för sitt problem samt gjorde något åt sitt eget missbruk. Samtidigt 

betonades att om Maria hade ett beroende skulle hon inte klara av att bli nykter på egen hand. 

Inom missbruksområdet var målet med insatserna även att stötta pappan i familjen, den äldsta 

sonen och de minderåriga barnen utifrån deras roll som anhöriga. Deltagarna beskrev en 

gruppverksamhet för barn och föräldrar som antingen är anhöriga eller har haft ett missbruk 

där syftet var att den vuxna skulle få stöd i sin roll och få redskap för att kunna stötta barnet. 

För barnets del handlade det om att fånga upp funderingar, avlasta skuld och skam och få 

möjlighet att prata om det som känns svårt. Målet var vidare att Deniz skulle få stöd i sin roll 

som anhörig och information om Marias insatser. Målet med insatser till Tomas var att avlasta 

skam, skuld och ansvarskänslor samt få kunskap om beroende. 

Även inom social barnavård var Marias missbruk centralt i diskussioner om mål och villkor. 

Fokusgruppsdeltagarna fäste emellertid även vikt vid andra områden, till skillnad från 

deltagarna inom missbruksområdet som i princip uteslutande talade om missbruket. Inom 

social barnavård var målet att barnen och hela familjen skulle ha det bra. För att detta skulle 

uppnås krävdes att barnen inte skulle utsättas för våld och att föräldrarna skulle förändras. 

Deltagarna ansåg att det var önskvärt om föräldrarna kunde ha en gemensam syn på 

uppfostran. I förändringsarbetet beskrevs relationen vara viktig och en deltagare ansåg det 

vara viktigt att skilja på utredning och behandling, för att få till stånd en tillitsfull relation.  
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I arbetet med att förändra föräldrarnas beteenden beskrevs motivation och vilja till förändring 

vara stora utmaningar. En fokusgruppsdeltagare uttryckte det på följande sätt: 

 

Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 2 

 

”En jättestor utmaning är ju motivation. Att motivera… eller att få föräldrar att se på 

saken som jag ser på den (skratt)… Nej, men inte som jag ser på den. Nej, men alltså, en 

vilja till att vilja förändra nånting. Det är svårt och utmanande.” 

 

Gemensamt för båda fokusgrupperna var målet om att föräldrarna skulle förändras för barnens 

skull, samt att de främst riktade individuella insatser till familjens medlemmar. Den mest 

framträdande skillnaden i temat utgörs av att socialarbetarna främst fokuserade på problemen 

inom sitt specifika serviceområde, vilket resulterade i att olika familjemedlemmar ansågs vara 

i behov av stöd utifrån olika problemområden. Inom missbruksområdet inkluderades pappan 

och den äldre sonen i högre utsträckning än inom social barnavård, vilket kan relateras till 

fokusgruppernas föreställningar om familjen.  

5.4 Familjens konstellation och betydelse  

Ett av fynden från föregående tema var att familjens problem definierades och hanterades 

olika i fokusgrupperna. Socialarbetarnas perspektiv på vilka problem som förelåg i familjen 

förefaller vara förknippat med deras föreställningar om familjens konstellation, vilket 

redovisas under detta tema. Som vi såg i det första temat ansågs mamman, främst inom den 

sociala barnavården, bära huvudansvar för skydd och omsorg av de minderåriga barnen 

varigenom hon och barnen till stor del framställdes som en enhet. I föreliggande tema framgår 

att det förelåg skillnader i hur fokusgrupperna betraktade familjen. Inom social barnavård 

benämndes främst Maria, Deniz och deras biologiska barn som en familj, medan 

missbruksgruppen delvis definierade hela den sammanboende familjen som en enhet. I 

vinjettens tredje steg utgick båda fokusgrupper främst från barnets perspektiv i bedömningen 

av familjen och nätverkets betydelse.  

5.4.1 Föreställningar om familjebilden 

I tidigare teman har det framgått att båda fokusgrupperna riktade individuella insatser till 

familjens medlemmar och uppvisade ett individperspektiv på barnen genom att separera dem 

från familjen i diskussioner om barnskydd. Fokusgrupperna uppvisade olika perspektiv på 

familjens problem och hur de borde hanteras. I denna process synliggjordes vilka som 

inkluderades i familjebegreppet. Inom social barnavård inkluderades främst mamman, pappan 

och deras biologiska, minderåriga barn i familjebilden. Tomas problem betraktades vara 

särskilda från familjens problembild vilket framgår genom nedanstående citat. 

 

Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 1 

 

”Man kanske borde separera… separera det lite från det här andra. Det är ju… det är ju 

liksom en egen bit i det hela. Och han som vuxen skulle kunna få annat stöd /…/ Det är ju 

en väldig riskfaktor att ha honom där hemma, i en sån stressad miljö med mindre barn, 

eller yngre barn liksom. /…/ Så att det kanske är att fundera på om han verkligen ska vara i 

den miljön under de förutsättningarna.” 

 

Huruvida Tomas vistelse i hemmet bedömdes utgöra en risk för honom själv eller för de yngre 

barnen framgick inte i materialet. Hans problem bedömdes emellertid särskilda från familjens 
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och ansågs behöva behandlas individuellt. Även i vinjettens tredje steg uteslöts Tomas som en 

familjemedlem och hans behov förbisågs. Deltagarna talade om att Tomas ”inte verkade vara 

med i bilden” och antog att han hade ”löst sitt beroende”. När deltagarna inom social 

barnavård talade om familjen var det i relation till mamman, pappan och de minderåriga 

barnen. Deltagarna uttryckte genomgående en önskan och strävan efter att föräldrarna skulle 

”jobba ihop sig” för deras gemensamma barn. I vinjettens tredje steg uttryckte deltagarna 

förvåning och besvikelse över att föräldrarna separerat och det framgick att en av 

fokusgruppsdeltagarna hade som mål att Bella och Jacob skulle bo kvar hos Deniz och Maria. 

I vinjettens tredje steg diskuterades inom social barnavård vad som skulle krävas för att få till 

stånd en återförening och hemflytt till Maria. Inom båda serviceområden framträdde 

beskrivningar där Maria och hennes minderåriga barn betraktades som en enhet, då Maria 

skulle ändras för barnen skull och hennes problem ansågs påverka barnen. Även Deniz ansågs 

behöva förändras för barnens skull. En potentiell återförening med pappan diskuterades 

emellertid inte, vilket även var fallet inom missbruksområdet.  

Inom fokusgruppen med deltagare från missbruksvården benämndes familjen som ett system. 

Familjen definierades vara de som delade ett gemensamt hushåll, det vill säga Maria, Deniz, 

Tomas, Bella och Jacob. Missbruk beskrevs påverka hela familjesystemet och deltagarna 

ansåg att om Maria förändrades skulle det påverka övriga familjemedlemmar, varför de såg 

ett behov av att informera om vilket stöd varje familjemedlem fick. Familjen beskrevs vara 

splittrad, utifrån dess konstellation samt på grund av Marias missbruk. En av deltagarna 

definierade familjen som en enhet, men gruppen var inte överens i frågan vilket belyses 

nedan: 

 

Missbruk: Diskussion mellan fokusgruppsdeltagare 3 och 7 

 

D3: ”…Jamen, det blir ingen enhet av familjen.” 

D7: ”Man måste ta reda på: vill man verkligen ha en enhet i familjen? Man kanske… helt 

plötsligt kanske man inte vill det. Maria kanske…” 

D3: ”Men de bor ju under samma tak?” 

D7: ”Jo, men nu tänkte jag såhär: att man kanske inte vill ha en enhet i familjen. De kanske 

vill splittras allihop. De kanske har gjort varandra så illa så det aldrig går att laga nåt 

mer.” 

 

En skillnad mellan fokusgrupperna var att deltagarna inom social barnavård genomgående 

eftersträvade att familjen skulle hålla ihop, medan önskvärdheten i det ifrågasattes inom 

missbruksgruppen. En deltagare inom missbruksområdet beskrev problemen som 

familjeproblem, vilka endast kunde lösas genom att arbeta med familjen. Andra deltagare 

förespråkade emellertid att inte arbeta med familjen som enhet. Den viktigaste skillnaden låg i 

vilket perspektiv de olika fokusgrupperna hade på familjen, där missbruksgruppen 

inkluderade den sammanboende familjen i familjebegreppet, medan den sociala barnavården 

avgränsade familjen till att omfatta föräldrarna och deras gemensamma, minderåriga barn. 

5.4.2 Familjens betydelse ur barnperspektiv 

Gemensamt för båda fokusgrupper var att familjens roll diskuterades utifrån ett 

barnperspektiv, främst i vinjettens tredje steg. Inom social barnavård reagerade 

fokusgruppsdeltagarna på att vinjetten inte innehöll information om barnens inställning.  

I vinjettens tredje steg då deltagarna ombads besvara vilket stöd som borde planeras för 

familjen uttryckte de svårigheter i att planera stöd utan vetskap om barnens inställning.  
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I bedömningen av om barnen skulle vara fortsatt bosatta hos morbrodern eller återförenas med 

mamman framgick att barnen bör göras delaktiga. Även inom missbruksgruppen betonades 

vikten av att samtala med barnen för att ta reda på deras önskemål. Som framgått ovan 

uttryckte fokusgruppsdeltagarna inom social barnavård en önskan om att familjen skulle hålla 

ihop. I vinjettens tredje steg bedömdes familjens betydelse dock utifrån barnens inställning. 

Deniz föreslagna resa beskrevs som en potentiellt bra idé om barnen hade en god relation till 

pappan och själva ville följa med på resan. Även inom missbruksgruppen diskuterades pappa-

barn relationen utifrån barnens rätt och eventuella önskan att få träffa sin pappa. En skillnad 

mellan fokusgrupperna var vilken föreställning de hade kring barnens inställning till att bo 

med sin mamma, vilket ämnas illustreras genom följande citat: 

 

Missbruk: Fokusgruppsdeltagare 2 Social barnavård: Fokusgruppsdeltagare 1 

 

”… Alltså jag tänker mamma är ju alltid 

mamma och pappa är ju alltid pappa /…/ 

Alltså i många fall /…/ så vill ju barnen vara 

med sin mamma och pappa även om en 

utomstående kan tänka att gud vad hemskt 

det har varit hemma, så vill man ju vara hos 

sin mamma.” 

 

”Om det är så man säger här att man skulle 

kunna tolka det, att det är en ganska frivillig 

situation det här att de bara bor där, så kan 

ju barnen gå och bära på en väldig oro att 

mamma helt plötsligt ska komma och fixat 

en lägenhet och så: ’imorgon flyttar vi hem, 

liksom.’” 

 

Gemensamt för båda fokusgrupper var att placeringen, och då framförallt att det var en 

placering inom nätverket, främst betraktades som något positivt baserat på att barnen 

bedömdes vara skyddade. Samtidigt diskuterades barns önskan att få vara med sina biologiska 

föräldrar i missbruksgruppen medan deltagarna inom social barnavård framhävde att barnen 

kunde känna oro inför en återförening med mamman. Inom båda fokusgrupper betonades 

barnens behov av andra stabila vuxna utöver sina föräldrar. Inom missbruksgruppen framhöll 

en deltagare att det inte går att vänta på att förälderns missbruk åtgärdas innan barnen får stöd, 

varför andra stabila vuxna istället kan inkluderas i gruppverksamheter för barn i familjer med 

missbruk. Gemensamt för fokusgrupperna var att morbrodern med familj betraktades vara en 

resurs för barnen, medan deras potentiellt stödjande funktion för föräldrarna inte diskuterades.  

Den viktigaste likheten i temat var att fokusgrupperna utgick från ett barnperspektiv i 

beskrivningarna av familjens betydelse, genom en betoning av barnens önskemål och 

rättigheter gällande umgänge och återförening. Inom missbruksområdet lades dock större 

fokus på föräldrarnas fortsatta betydelse för barnen under en placering. Den viktigaste 

skillnaden låg i hur fokusgrupperna betraktade familjen och vilka som inkluderades i 

familjebegreppet. I temana har övergripande mönster beträffande likheter och skillnader 

mellan de olika serviceområdena vuxit fram, vilket redovisas och tolkas i nästkommande 

avsnitt.  
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6. Analys  

I avsnittet presenteras en analys av resultatet med utgångspunkt i den teoretiska och 

begreppsliga referensramen. Syftet med studien har varit att analysera likheter och skillnader i 

hur socialarbetare inom serviceområdena missbruk och social barnavård beskriver 

villkor och mål för insatser i familjer med komplexa behov. Till det övergripande syftet följde 

två frågeställningar gällande hur socialarbetarna såg på familjen och dess problem och vilka 

implikationer det fick för deras bedömningar, samt hur förhållandet mellan ett individ- och 

helhetsperspektiv på familjen såg ut. Det viktigaste fyndet är att socialarbetarna i båda 

serviceområden sorterade och kategoriserade familjen efter deras behov och problem. I denna 

process tilldelades familjemedlemmarna olika byråkratiska identiteter och kategoriserades till 

individuella klienter, vilket kan ses som en dekonstruktion av familjen. I resultatet framträdde 

ett individualiserat förhållningssätt där familjemedlemmar framställdes som problembärare 

eller offer. Det har även framträtt en skillnad i hur fokusgrupperna betraktade familjen och 

dess problem samt vilka som utgjorde en enhet. Genom att grupperna främst fokuserade på 

sitt serviceområde och definierade familjen på olika sätt, förelåg skillnader i vilka roller 

familjemedlemmarna tilldelades. 

6.1 Dekonstruktion av familjen 

Inom båda fokusgrupper beskrevs villkor och mål för insatser i familjer med komplexa behov 

främst i förhållande till respektive serviceområdes specifika ansvar. Inom missbruksområdet 

fokuserade deltagarna på Marias missbruk och dess konsekvenser för familjen. Målen för 

insatser till Maria utgick både från hennes individuella mål, samt att hon skulle uppnå 

drogfrihet för barnens skull. Målet var vidare att stötta vuxna och minderåriga anhöriga i 

familjen, samt att de minderåriga barnen skulle skyddas. Villkor som identifierades var främst 

att Maria skulle vara motiverad till förändring och ha insikt i sitt missbruk. Inom social 

barnavård utgick insatserna till stor del från barnens behov. Målen med insatserna var att 

familjen och barnen skulle ha det bra, att barnen skulle vara skyddade och att det inte skulle 

förekomma våld eller missbruk i familjen. Insatserna utgick från tanken om ett gemensamt 

föräldraskap och ett mål om att barnen skulle kunna bo hos sina föräldrar. Samtidigt 

diskuterades främst insatser riktade till modern och de minderåriga barnen. Lagstiftning och 

skyldigheter hade stor betydelse för vilka insatser och ingripanden som föreslogs och 

motivation samt frivillighet var återkommande identifierade villkor för insatser.  

Båda fokusgrupper identifierade en rad problem och behov hos familjen. Inom respektive 

serviceområde fästes vikt på de områden vilka föll inom organisationens ramar och övriga 

behov förbisågs eller hänvisades till andra aktörer. Gemensamt för fokusgrupperna var att 

familjen inte definierades som den primära klienten för insatserna. Istället kategoriserades 

familjen till individuella klienter och särskildes från den ursprungliga gruppen vilket utgör en 

individualisering av familjen (Oscarsson, 2005). Familjen utgjorde det råmaterial 

socialarbetarna hade att arbeta med och för att kunna hantera ”materialet” behövde familjen 

omvandlas till enskilda klienter. I denna process kan familjen sägas ha dekonstruerats, genom 

att den plockades isär och omvandlades till enskilda klienter (Hasenfeld, 1983; Johansson, 

2007; Gümüscu et al., 2014). Komplexiteten i familjesituationen gjorde det svårt för 

serviceområdena att hantera den, varför familjens problem sorterades och kategoriserades. 

Resultatet överensstämmer med de fynd som gjordes i studien av Gümüscu et al. (2014) 

såtillvida att familjen dekonstruerades och individuella insatser föreslogs.  

Det förelåg emellertid en skillnad i hur fokusgrupperna betraktade familjen och dess problem 

och deltagarna inom missbruksområdet uppvisade generellt en mer holistisk syn på familjen 
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jämfört med deltagarna inom den sociala barnavården. Detta genom att vissa deltagare inom 

missbruksvården betraktade familjen som en enhet, eller som ett system där missbruk ansågs 

påverka familjesystemet. Inom holismen anses delarna endast ha betydelse i förhållande till 

helheten och familjens situation kan inte förklaras utifrån en enskild individ, då systemet 

påverkar och påverkas av dess medlemmar (Dumont, 1986; Ashcroft et al., 2017). I de fall 

familjen definierades som ett system där varje medlem påverkades av en förändring i systemet 

föreslog deltagarna inom missbruksområdet att familjen skulle informeras om vilka insatser 

som gavs till respektive familjemedlem. Deltagarna bedömde att familjens behov och problem 

samspelade med varandra. Barnen beskrevs vara medberoende, Deniz våld ansågs vara 

symptom på hans utsatthet som anhörig och Marias psykiska ohälsa beskrevs delvis vara 

sammankopplad med hennes vuxna sons överdos, som även han kategoriserades som anhörig. 

I kategoriseringen av familjen inkluderades främst familjemedlemmarna i det gemensamma 

hushållet vilket kan resultera i att nätverkets påverkan på insatserna förbises, samt att 

insatserna inte motsvarar familjens behov (Laird et al., 2017; Morris, 2012). Morbrodern med 

familj betraktades vara en viktig resurs för barnen, men deras potentiellt stödjande funktion 

för föräldrarna beaktades inte. Inom missbruksområdet betraktades hela den sammanboende 

familjen som en enhet av vissa deltagare, medan delar av familjen betraktades som en enhet 

inom den sociala barnavården. Problem och behov beskrevs delvis vara sammankopplade 

inom den sociala barnavården, genom att föräldrarnas problem bedömdes få konsekvenser för 

Bella och Jacob. Till stor del saknades dock en helhetssyn inom den sociala barnavården 

gällande hur olika behov sammanföll med andra. Detta yttrade sig bland annat genom att 

Deniz problem endast härleddes till att han skulle vara bekymrad över att Maria inte gjorde 

som han ville, medan andra faktorer i hans liv osynliggjordes. Inom den sociala barnavården 

beskrevs Maria och hennes minderåriga barn främst som en enhet då Maria var ansvarig för 

omsorg och skydd av barnen. En utredning av pappans omsorgsförmåga eller en potentiell 

återförening med pappan diskuterades inte. Samtidigt utgjorde det gemensamma 

föräldraskapet en målbild inom den sociala barnavården. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning, som indikerar att trots att ett gemensamt föräldraskap fungerar som norm för 

familjelivet framställs ofta modern som huvudansvarig för omsorgen av barn (Röbäck, 2012).  

Trots att deltagarna inom missbruksområdet betraktade familjen som system och missbruk 

som ett problem vilket påverkar hela systemet föreslogs i regel individuella insatser till 

familjen. Detsamma gällde för deltagarna inom social barnavård. Gemensamt för 

fokusgrupperna var att de strävade efter att reparera familjen med individuella insatser, vilket 

dekonstruerade familjen. Detta kan betraktas som en individcentrerad holism, där det å ena 

sidan föreligger en helhetssyn, å andra sidan ligger fokus på den enskilda klientens 

livssituation (Perlinski, 2010). Inom båda fokusgrupper fanns inslag av familjestödsorienterat 

arbete. Däremot saknades insatser riktade till ”hela” familjen, med undantag från ett förslag 

inom missbruksvården om att rikta insatser till hela familjen genom ett familjerådslag. Inom 

social barnavård stod de minderåriga barnen i fokus för insatserna, varigenom 

familjeinterventioner riktades till föräldrarna och barnen i syfte att förbättra deras samspel. 

Den äldre sonen uteslöts från dessa insatser. Inom missbruksvården erkändes anhörigas behov 

av stöd och information i förhållande till Marias missbruk. Insatserna var dock individuella, 

vilket kan betraktas som inslag av individualism, ett perspektiv inom vilket den enskilde 

individen och dess individuella behov prioriteras framför gruppens och mellanmänskliga 

relationer (Dumont, 1986). Gemensamt för båda fokusgrupperna var att deras beskrivningar 

av familjen placerade barnens behov av skydd i fokus. Barnet som individ och dess behov av 

skydd prioriterades framför familjestöd och mellanmänskliga relationer. I båda 

fokusgrupperna framträdde således en individualistisk syn (Dumont, 1986) på de minderåriga 

barnen där familjen främst gavs betydelse utifrån barnens behov och önskemål. Beskrivningar 
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där barns behov av skydd står i centrum tenderar att separera barnet från familjen vilket kan få 

konsekvenser för det stöd som erbjuds familjen (Featherstone et al., 2014). Inom 

missbruksområdet synliggjordes detta när ett förslag om att arbeta med hela familjen mottog 

kritik utifrån barnens maktlöshet, otrygghet och behov av ett eget forum. Båda fokusgrupper 

föreslog främst individuella insatser riktade enbart till barnen, vilket utgör en 

individualisering av familjen (SOU 2009:68). Inom missbruksvården inkluderades emellertid 

en förälder i gruppverksamheter för barn i familjer med missbruk, i syfte att stärka föräldrar 

och barn. Inom social barnavård positionerades barnet i högre utsträckning i en kontext 

separat från familjen, genom en betoning på barnperspektiv och skydd (Petersson, 2003).  

Trots att diskursen om barnskydd även var framträdande inom missbruksvården betraktades 

familjen utgöra ett system, även efter det att barnen blivit placerade. Skillnaden i hur familjen 

betraktades kan tolkas utifrån serviceområdenas skilda ansvarsområden och förstås utifrån att 

de anpassat sig efter omgivningens normer (Hasenfeld, 1983). Missbruksvården hade en mer 

holistisk syn på familjen och likt vad som framgår i studien av Gümüscu et al. (2014), hade de 

en vidare definition av familjebegreppet. Familjen betraktades delvis som system varför de 

såg ett behov av information till familjemedlemmarna. Detta kan relateras till att 

missbruksvården i större utsträckning än social barnavård syftar till ”people-changing” 

(Hasenfeld, 1983; Prottas, 1979) genom förändrande insatser och ett behandlande perspektiv. 

Den sociala barnavården å sin sida bär ansvar över att skydda barn och detta ansvar i 

kombination med ansvaret att stödja familjen kan ge upphov till en motsättning mellan synen 

på familjen som enhet och barnet som individ (Andersson, 2013). Barns starkare ställning 

som enskilda individer har medfört en viss inskränkning av föräldrars mandat och bilden av 

familjen som enhet (Gilbert et al., 2011; Höjer et al., 2012). Inom den sociala barnavården 

fokuserades främst på ”people-processing”, det vill säga bedömning, utredning och sortering, 

för att klarlägga barnens behov av skydd. Deltagarna fäste vikt vid riskfaktorer och deras 

skyldighet att skydda barn. Vikten av att identifiera barn som riskerar att fara illa betonades, 

medan insatser utifrån familjens behov gavs mindre utrymme. Det framgick att deltagarna i 

sin strävan att skydda barn kunde inhämta information utan vårdnadshavarnas samtycke. De 

betonade barnens behov av skydd, varigenom familjestödinriktade insatser gavs mindre 

utrymme (Featherstone, 2014). Enligt Lundström (2012) kan detta betraktas som en rörelse 

från ett behovsorienterat till ett riskorienterat barnavårdssystem.  

6.1.1 Byråkratiska identiteter  

I dekonstruktionen av familjen och dess problem hanterades vissa familjemedlemmar och 

problem inom respektive serviceområde. Synen på familjens problem och huruvida dessa föll 

inom organisationen påverkade om, hur och var individen erbjöds stöd. Familjemedlemmarna 

kategoriserades utifrån problemtyp för att passa in i en tillgänglig insatsrepertoar, vilket kan 

förstås utifrån teorin om människobehandlande organisationer. Människobehandlande 

organisationer arbetar med människor som ”råmaterial” och syftar till att skydda, upprätthålla 

eller förbättra individers välmående genom att definiera, forma eller förändra dem (Hasenfeld, 

1983). För att hantera materialet omvandlas människor till klienter och i denna process fästs 

vikt vid egenskaper som faller inom organisationens specialiseringsområde vilket placerar 

klienten i en administrativ kategori. Genom denna process tilldelas individen en byråkratisk 

identitet (Johansson, 2007). Inom båda serviceområden förelåg i vinjettens alla steg en 

sorterings- och kategoriseringsprocess där deltagarna sökte identifiera problem och behov. I 

de fall problem och behov var svårdefinierade uttrycktes detta och deltagarna såg ett behov av 

att ta reda på vad Maria ville ha hjälp med. För att hon skulle bli hanterlig var hon tvungen att 

omvandlas till klient och falla inom en administrativ kategori (Johansson, 2007). En bit in i 
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vinjetten tilldelades Maria den byråkratiska identiteten missbrukare i båda fokusgrupper, 

varigenom hon erbjöds behandling för sitt missbruk. Inom båda fokusgrupper ansågs hon 

även vara våldsutsatt och ha psykisk ohälsa. Fokusgruppen inom social barnavård fäste 

särskild vikt vid Maria som våldsutsatt kvinna och hänvisade till deras skyldighet att ta 

kontakt med våldsutsatta kvinnor inom 24 timmar. Enligt Johansson (2007) förstås klientens 

natur utifrån vad organisationen avser åstadkomma i arbetet med den och handläggning av 

ärenden sker utifrån organisationens målsättning. Varför deltagarna inom social barnavård 

betonade Marias roll som våldsutsatt kvinna, vilket inte var lika framträdande inom 

missbruksområdet kan således förstås utifrån deras särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor. 

Vidare definieras Tomas som ett ”vuxet barn” till en mamma med missbruk inom 

missbruksgruppen, vilket föranledde specifika insatser till honom. Deltagarna inom 

missbruksområdet betonade vikten av att informera och stötta anhöriga i sitt arbete, medan 

detta inte diskuterades inom social barnavård. Detta kan bero på serviceområdenas skilda 

primärfokus och målsättningar. Det kan också förklaras utifrån vilka administrativa kategorier 

och insatser som finns tillgängliga inom respektive serviceområde. Inom missbruksområdet 

fanns en befintlig insats till ”vuxna barn” och anhöriga, vilket möjliggjorde tilldelning av 

denna byråkratiska identitet (Johansson, 2007).  

Om individer inte kan förenklas till ett hanterligt format inom organisationen hänvisas de 

istället till andra organisationer (Hasenfeld, 1983; Prottas, 1979). Inom social barnavård 

uteslöts Tomas som familjemedlem och hans behov av stöd förbisågs till stor del. Det 

framgick att Tomas skulle hänvisas till vuxenstöd för sin missbruksproblematik och till 

psykiatrin för sin psykiska problematik. Trots att Tomas problem föll inom samma kategorier 

som Marias (undantaget våldsutsattheten) bedömdes hans problem vara ”en egen del i det 

hela”. Det kan bero på att han inte föll inom kategorin barn eller förälder på grund av sin 

ålder. Han var därför svår att passa in i en administrativ kategori i den sociala barnavården 

(Johansson, 2007), utifrån deras primära ansvar att stötta föräldrar och skydda barn (Höjer, 

2012b; SoL 1 kap. 2 §). Inom båda serviceområden hänvisades Maria och Tomas psykiska 

problematik till psykiatrin till följd av svårigheter att förenkla problematiken till ett hanterligt 

format inom organisationen (Hasenfeld, 1983; Prottas, 1979). Även Deniz tilldelades 

byråkratiska identiteter. Deniz definierades som våldsutövare inom båda fokusgrupper. Inom 

missbruksområdet hänvisades han till Mansmottagningen för sin våldsproblematik och 

deltagarna beslutade att arbeta med honom utifrån rollen som anhörig. Inom social barnavård 

definierades han som förövare och erbjöds insatser utifrån sin roll som förövare och förälder, i 

syfte att finna andra strategier än våld i konflikthantering och uppfostran. Genom att 

handläggning av ärenden utgår från organisationens målsättningar sker ett systematiskt 

bortseende från irrelevanta faktorer i standardiseringen av handläggningen (Johansson, 2007). 

För fokusgruppen med deltagare från social barnavård förbisågs Deniz behov av stöd utifrån 

sin anhörigroll och i båda fokusgrupper fick Deniz arbetssituation och upplevelse av att leva i 

Sverige liten betydelse i bedömningen av familjens behov. Barnen blev till ”barn som far 

illa”, ”barn i familj med missbruk/våld” och tilldelades insatser därefter.  

6.1.2 Problembärare och offer 

I dekonstruktionen av familjen skapades individuella klienter vilka tilldelades olika 

byråkratiska identiteter beroende på problem, behov och vad som ansågs hanterbart inom 

organisationen. Genom urskiljandet av enskilda familjemedlemmars behov och problem 

beskrevs individer i termer vilka fick vissa att framstå som problembärare och andra som 

offer. Framställandet av familjemedlemmar som problembärare kan vara en följd av ett 

individualiserat förhållningssätt till familjers problem och kan vidare få betydelse för vilka 
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interventioner som vidtas (Morris et al., 2008). Inom missbruksområdet positionerades Maria 

och Deniz både som problembärare och offer. Maria som missbrukare och beroende 

framställdes som problembärare och beskrevs i negativa termer. Det framgick att individer 

med beroende ansågs problematiska utifrån att de upprepar misstag, är svåra att lita på och är 

av ”narcissistisk natur”. Marias missbruk beskrevs gå ut över barnen i båda fokusgrupper. 

Med synen på Maria som problembärare utifrån hennes missbruk tillsattes kontrollåtgärder i 

båda fokusgrupper och missbruket ansågs behöva åtgärdas för att möjliggöra återförening 

mellan mor och barn. Å ena sidan erkändes Maria vara i behov av stöd och hjälp för att 

åtgärda sitt missbruk inom båda fokusgrupper, å andra sidan ställdes krav på att Maria själv 

skulle åtgärda sitt missbruk och förändra sitt beteende. Misslyckande i att uppnå förändring 

tolkades som en ovilja, brist på insikt eller motivation. Utifrån teorin om individualism kan 

det tolkas som att deltagarna hade en föreställning om individers förmåga och ansvar att göra 

individuella val (Lukes, 1973). Maria beskrevs på ett sätt som fick det att framstå som att hon 

avsiktligt underlät sig att bli nykter eller medvetet fattade tvivelaktiga beslut (Morris et al., 

2015). Genom information om hur barnen påverkades av Marias missbruk bedömdes hon vara 

beredd att göra en förändring och om hon inte skulle göra det ansågs hon omotiverad. Marias 

eget ansvar för, och vilja till förändring betonades, vilket enligt Lauri (2016) kan legitimera 

distans och avståndstagande till människor i utsatta situationer.  

Förutom barnen framstod även Deniz vara ett offer som anhörig till en kvinna med missbruk 

och Marias problem betraktades vara en orsak till Deniz våldsutövning i missbruksgruppen. 

Inom båda fokusgrupper positionerades Maria även som offer och Deniz som problembärare 

utifrån förekomsten av våld. Även i de beskrivningar som positionerade Deniz som 

problembärare ansågs dock Maria vara ansvarig för att skydda barnen och deltagarna 

uttryckte oro över hennes bristande förmåga att tillgodose barnens behov av skydd. När 

enskilda familjemedlemmar framställs vara problembärare hanteras de genom förändrande 

insatser (people-changing) (Hasenfeld, 1983; Prottas, 1979). Deniz som problembärare och 

våldsutövare bedömdes behöva förändra sitt beteende och lära sig nya strategier och Maria 

borde uppvisa drogfrihet, enligt deltagarna inom båda serviceområden. Missbruksområdet 

fäste dock avsevärt större vikt vid Marias missbruk jämfört med Deniz våld. När Maria 

bemöttes som ”egen person” var insatserna av mer stödjande karaktär jämfört med när hon 

hanterades utifrån sin roll som förälder. Syftet med insatserna till Maria och Deniz i deras 

egenskap av föräldrar var inte att öka den enskildes välfärd, som beskrivs i teorin (Hasenfeld, 

1983; Prottas, 1979), utan förändringen syftade främst till att förbättra barnens situation.  

6.2 Sammanfattning 

Gemensamt för fokusgrupperna var att familjen dekonstruerades och individuella insatser 

föreslogs. Till följd av ett individualiserat förhållningssätt gentemot familjen positionerades 

vissa familjemedlemmar som problembärare. Inom båda fokusgrupper uppenbarades ett starkt 

barnperspektiv och en betoning av föräldrarnas (främst moderns) ansvar att förändras för 

barnens skull. Skillnaderna i hur familjens problem kategoriserades i fokusgrupperna kan bero 

på att olika byråkratiska identiteter fanns tillgängliga inom respektive serviceområde. En 

viktig skillnad låg i vilket perspektiv fokusgrupperna hade på familjen, där missbruksgruppen 

i större utsträckning uppvisade ett systemperspektiv på familjen. Inom den sociala 

barnavården betraktades delar av familjen som en enhet, dock ansågs problem inte vara 

sammankopplade i samma utsträckning som inom missbruksvården. Inom den sociala 

barnavården fokuserade deltagarna främst på barnskydd och riskfaktorer, vilket kan ha gett 

upphov till att identifiering av barn i behov av skydd fick företräde framför ett praktiskt och 

relationellt stöd till familjen.   
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens huvudresultat i relation till syfte, frågeställningar 

och tidigare forskning. Avslutningsvis reflekteras kring studiens styrkor och begränsningar, 

samt implikationer för praktiken och behovet av vidare forskning. Studien har sökt besvara 

hur socialarbetare inom missbruksvården och den sociala barnavården betraktade en familj 

med komplexa behov och vilka implikationer det fick för deras bedömningar, samt hur 

förhållandet mellan ett individ- och helhetsperspektiv på familjen såg ut. 

7.1 Diskussion utifrån huvudresultat 

Studien visar att det finns både likheter och skillnader i hur villkor och mål för insatser i 

familjer med komplexa behov beskrevs inom serviceområdena. I båda fokusgrupperna 

delades problemen upp inom och mellan serviceområden och familjen tilldelades olika 

byråkratiska identiteter för att passa in i en tillgänglig insatsrepertoar (Johansson, 2007; 

Lundström & Sunesson, 2006). Problemspecialiseringen inom respektive serviceområde 

tenderar att leda till individualisering av familjen, vilket framhäver vissa som problembärare 

och andra som offer. Hur familjen och dess problem betraktades fick betydelse för 

socialarbetarnas bedömningar på så vis att familjen erbjöds olika insatser och tilldelades olika 

roller. Inom missbruksvården låg fokus på missbruk och familjen som system, och alla 

bedömdes vara i behov av stöd utifrån förekomsten av missbruk. Inom den sociala 

barnavården lades tonvikt på våld och barnens behov av stöd och skydd, och insatser 

föreslogs därefter. Familjen tolkades olika inom fokusgrupperna, där missbruksområdet var 

mer holistiska, medan social barnavård uppvisade ett större individperspektiv på familjen 

(Dumont, 1986). Inom båda grupperna dekonstruerades dock familjen då problemen fördes 

mellan socialarbetare i olika organisationer och enheter. Familjen framstod inte som den 

primära klienten, vilket överensstämmer med fynden i studien av Gümüscü et al. (2014).  

7.1.1 I ljuset av organisatorisk specialisering 

Även om fokusgrupperna inte var fullständigt homogena i sin komposition, utgör de ett 

exempel på hur problemspecialisering kan yttra sig. Slutsatser gällande organisatorisk 

specialisering bör dock dras med försiktighet, då resultaten inte med säkerhet kan förklaras 

utifrån organisatoriska villkor. Resultaten överensstämmer emellertid med fynden i studien av 

Grell et al. (2017) genom att respektive serviceområde tenderade att fokusera på sitt specifika 

ansvarsområde. Den kategoriseringsprocess som uppenbarades riskerar att leda till 

fragmentisering vilket Grell (2016) framhåller som en konsekvens av specialisering. Detta 

genom att ingen kunde tillmötesgå och se en fullständig bild av familjens behov, utan en rad 

problem ansågs ”inte höra till” respektive serviceområde. I mötet med problemspecialiserade 

serviceområden kategoriserades familjen utifrån de byråkratiska identiteter som fanns 

tillgängliga, vilket riskerar att osynliggöra komplexiteten i problembilden. Fastän båda 

fokusgrupperna såg ett brett spektrum av behov i familjen var en helhetssyn på familjen svår 

att realisera i planerade insatser. Familjens servicebehov i kombination med organisatorisk 

specialisering kan förklara varför insatser inte riktades till hela familjen, då helhetssynen i 

organisatorisk mening är avskaffad (Bergmark & Lundström, 2005).  

Likt tidigare forskning indikerat, tyder föreliggande studie på att organisatorisk specialisering 

kan innebära att familjer med komplexa behov är föremål för flera människobehandlande 

insatser samtidigt (Rankin & Regan, 2004; Grell, 2016). Av deltagarna i studien upplevdes 

detta problematiskt och interventioner som inte tar hänsyn till komplexiteten i familjens 

situation upplevs även problematiska för familjen, enligt Morris (2012). Istället för att 
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erbjudas ett skräddarsytt stöd indikerar resultaten att familjemedlemmarna placerades i 

färdiga kategorier utifrån en tillgänglig insatsrepertoar. Klienterna kan därmed hamna mellan 

olika serviceområden, genom att de problem vilka inte faller inom en given kategori förbises. 

Specialisering har även visat sig ha positiva konsekvenser genom ett större fokus på den 

aktuella klientens behov (Grell, 2016). Resultaten belyser att respektive fokusgrupp var mer 

kunniga inom sitt område vilket bland annat framkommer genom att missbruksgruppen var 

mindre benägna att bedöma att Maria och Tomas hade ett missbruk, jämfört med deltagarna 

inom social barnavård. På motsvarande sätt var deltagarna inom social barnavård mindre 

benägna att bedöma att det förekom våld mot de yngsta barnen. En tänkbar orsak till denna 

skillnad är att specialiseringen bidragit till specifika målgrupps- och metodkunskaper (Grell, 

2016) vilket resulterar i att professionella är mer kritiska till att anta att problem inom deras 

område föreligger. Missbruksgruppen uppvisade även ett tydligare helhetsperspektiv i fråga 

om hur missbruk påverkar familjen och motsvarande gällde för deltagarna inom den sociala 

barnavården beträffande vilka riskfaktorer de minderåriga barnen var utsatta för. 

7.1.2 Individualisering av familjen 

Som framgått av såväl föreliggande studie som tidigare forskning förefaller det finnas en 

koppling mellan organisatorisk specialisering och individualisering av familjen, vilket kan 

leda till att familjemedlemmar framställs som problembärare eller offer (Morris et al., 2008). 

Även om fokusgruppernas föreställningar om familjen varierade utgick båda till stor del från 

de minderåriga barnen. Båda fokusgrupper uppvisade ett individualiserat förhållningssätt till 

barnen, genom en betoning av barnperspektiv och skydd. Inom den sociala barnavården 

diskuterades även riskfaktorer för barnen. Den sociala barnavården har till ansvar att 

tillgodose barns behov av skydd (Andersson, 2013) vilket i studien tenderade att positionera 

barnen som offer. Det starka barnperspektivet kan förstås utifrån ett lagligt ansvar att skydda 

barn vilket leder till individualisering av familjen (Petersson, 2003). Samtidigt som den 

sociala barnavården utgick från ett barnperspektiv kan en bristande helhetssyn på barnets 

situation och familj i sig utgöra ett bristande barnperspektiv, då det ligger i barnets intresse att 

föräldrarna får stöd vid behov (prop. 1996/97:124; Platt, 2006). Då fokus inom den sociala 

barnavården låg i att identifiera barnens behov av skydd och sedermera skydda barnen, blev 

stöd till föräldrarna och familjen av sekundär betydelse. I relation till barnens position som 

offer betonades ett individuellt ansvar för föräldrarna att nå förändring i fokusgrupperna.  

 

Enligt Featherstone et al. (2014) kan ett ökat barnskydd innebära ökad kontroll av familjen 

och få betydelse för det stöd som erbjuds. I båda grupperna var detta tydligt i bemötandet av 

Maria som missbrukande moder, där kontrollinsatser tillsattes för att tillförsäkra barnens 

skydd. Detta fick betydelse för stödet som erbjöds Maria, då det primära målet var att hon 

skulle förändras och bli drogfri för barnens skull vilket framstod som hennes eget ansvar. En 

betoning av individuellt ansvar kan leda till avståndstagande till klienten samt att familjen 

betraktas vara ansvariga för att lösa sina problem (Morris et al., 2015; Lauri, 2016). Utifrån 

det faktum att familjens behov inte primärt stod i fokus för serviceområdenas planerade 

insatser, samt utifrån inslagen av kontroll, kan de inte sägas vara renodlat 

familjestödsorienterade (Gilbert, 1997; Wiklund, 2006). Möjligtvis beskrivs serviceområdena 

bäst i termer av barn-fokuserade (Gilbert et al., 2011), då barnen framhävdes som egna 

individer varvid deras vilja kunde ställas i motsatsförhållande till föräldrarnas. 

7.1.3 Skillnader i perspektiv på familjen 

Resultaten visar att missbruksvården hade en mer holistisk syn på familjen jämfört med 

deltagarna inom social barnavård, gällande hur olika behov samspelade och hur olika 
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familjemedlemmar påverkade varandra. Genom missbruksgruppens systemperspektiv och 

helhetssyn på problemområdet missbruk, och i förlängningen familjen, erbjöds anhöriga i den 

sammanboende familjen stöd utifrån förekomsten av missbruk. Till skillnad från tidigare 

forskning som visar på att missbruksvården tenderar att fokusera på förälders missbruk på 

bekostnad av anhörigas behov av stöd (Saldana, 2015; Copello & Orford, 2002), fokuserade 

de i stor utsträckning på barnen och de vuxna anhöriga i den sammanboende familjen. De tog 

hänsyn till samspelet mellan olika behov och problem samt uppvisade ett tydligt 

barnperspektiv. Det är emellertid viktigt att göra sig påmind om att beskrivningar utifrån en 

vinjett inte oreflekterat låter sig översättas till faktisk handling (Hughes, 1998). Samtidigt 

framgick att det fanns ett förhållandevis brett utbud av insatser till anhöriga, varför det 

förefaller vara rimligt att socialarbetarna i praktiken erbjuder detta stöd. 

Skillnaden mellan hur de olika serviceområdena såg på familjen har delvis tolkats och 

förklarats utifrån deras skilda primärfokus, skyldigheter och tillgängligheten av olika 

byråkratiska identiteter. Förståelse för skillnaden kan även sökas i de tendenser som 

synliggjorts i respektive serviceområde. Det faktum att missbruksvården uppmärksammade 

anhörigas behov av stöd utifrån moderns missbruk kan förstås utifrån satsningar och 

lagstiftning inom området som syftar till att stärka stödet till anhöriga. Missbruksområdets 

fokus på barn och vuxna anhöriga ligger i linje med Socialstyrelsens (2016b) 

utvecklingsarbete om ett stärkt stöd till barn som anhöriga där vikten av ett familjeperspektiv 

inom missbruksvården betonas. Även om missbruksgruppen uppvisade en mer holistisk syn 

på familjen kan de dock inte sägas ha uppvisat ett samordnat familjeorienterat arbetssätt, på 

grund av att de främst erbjöd individuella insatser till familjens medlemmar.  

Deltagarna inom social barnavård förbisåg i större utsträckning än missbruksvården hur olika 

behov sammanföll med varandra. Skillnaden kan förstås utifrån ett ökat fokus på barnskydd 

och riskfaktorer inom den sociala barnavården, samt en betoning på barnperspektiv 

(Petersson, 2003; Höjer et al., 2012), vilket kan leda till att andra behov förbises. Då barns 

delaktighet givits större betydelse inom den sociala barnavården och de fått starkare rättslig 

ställning som enskilda individer har bilden av familjen som enhet försvagats (Gilbert et al., 

2011), vilket kan förklara varför deltagarna inom den sociala barnavården inte primärt riktade 

insatser till familjen. Det finns även indikationer på att Sveriges stödsystem blir allt mer 

fokuserat på att identifiera barn som far illa framför att stödja familjer (SOU 2009:68), vilket 

synliggjorts genom ett fokus på riskfaktorer och utredning av skyddsbehov. 

Skillnaden i perspektivet på familjen kan även förstås utifrån att deltagarna fokuserade på de 

problem vilka föll inom deras ansvarsområde. Inom den sociala barnavården ligger det 

huvudsakliga ansvaret i att tillförsäkra stöd och skydd till barn som riskerar att fara illa. 

Utvecklingen i Sveriges sociala barnavård går mot en ökad kontroll och minskat 

handlingsutrymme för socialarbetare, samt en starkare betoning av att tillförsäkra barn skydd 

(Lundström, 2012). Specialiseringen inom den sociala barnavården kan därmed sägas ge lite 

utrymme för möjligheten till ett holistiskt perspektiv och arbetssätt i familjer med komplexa 

behov. Tidigare forskning indikerar att missbruksområdet har en vidare definition av 

familjebegreppet jämfört med social barnavård, samt att familjens terapeutiska funktion 

beaktas i vården (Gümüscü et al., 2014). Detta överensstämmer med studien genom att flera 

familjemedlemmar inkluderades i vården, samt att andra vuxna utöver föräldrarna kunde 

fungera som stöd för barnen i behandling. Missbruksområdet tillhör främst en behandlande 

domän, och hade större fokus på förändrande insatser (people-changing), medan den sociala 

barnavården i första hand arbetade med utredande insatser (people-processing). 

Missbruksområdets bredare helhetssyn kan förstås utifrån att ett behandlande perspektiv ger 

större möjlighet att inkludera familjen. Den specialisering som präglar missbruksvården är 

inte i samma utsträckning knuten till den enskildes rätt till skydd, då individer med missbruk 
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kan betraktas som både offer och problembärare. Möjligtvis kan missbruksvårdens tydligare 

systemperspektiv förklaras utifrån att ett mindre ansvar för skydd skapar större utrymme att 

hantera problem utifrån ett helhetsperspektiv.  

7.2 Studiens styrkor och begränsningar 

Kvalitativ intervjuforskning har kritiserats för att råda brist på viktiga resultat och betydande 

ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Såväl en styrka som en begränsning med 

föreliggande studie är det faktum att undersökningsresultaten till stor del överensstämmer 

med resultat från tidigare forskning. Trovärdigheten i resultaten stärks genom att de bekräftas 

av tidigare forskning, samtidigt utgör det en begräsning då studien främst reproducerar 

tidigare kunskap. I studien framträdde emellertid även resultat som inte visats i tidigare 

forskning, däribland att missbruksområdet var mer holistiska jämfört med social barnavård.  

I metodavsnittet framgick att vinjetter måste vara realistiska för att de ska vara användbara 

(Soydan, 1996). En styrka med studien är att ett flertal deltagare uttryckte igenkänning över 

beskrivningen i vinjetten. I reflektionerna synliggjordes deltagarnas normer och värderingar, 

vilket ger indikationer på hur de skulle agerat i praktiken (Wilks, 2004). En fråga som bör 

ställas är dock huruvida studien endast säger något om hur de aktuella fokusgrupperna, eller 

om resultaten kan sägas spegla hur socialarbetare inom serviceområdena generellt skulle 

arbeta med familjer. Resultaten kan inte generaliseras i statistisk mening, däremot kan 

liknande processer förväntas äga rum i motsvarande miljöer (Kvale, 1997) och resultaten kan 

således bidra till en ökad förståelse för hur familjer med komplexa behov hanteras inom dessa 

serviceområden. Fokusgruppernas sammansättning försvårar möjligheten att förklara likheter 

och skillnader (Ragin, 2013), samt att dra slutsatser om organisatorisk specialisering. 

Samtidigt utgör båda fokusgrupper ett exempel på specialisering (Grell, 2016), och stödjer 

tidigare fynd om att organisatorisk specialisering försvårar möjligheten till ett holistiskt 

arbetssätt i familjer med komplexa behov.  

7.3 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Resultaten antyder att socialarbetare i problemspecialiserade serviceområden endast möter 

och arbetar med en del av familjen, vilket kan försvåra möjligheten att se familjens hela 

situation och samspelet mellan olika behov. I studien har det framkommit att socialarbetarna 

betraktar det som problematiskt att familjen får en rad olika individuella insatser, och i 

framtida forskning hade varit intressant att undersöka hur organisatorisk specialisering 

inverkar på socialarbetares tillfredsställelse med arbetet. Det hade även varit intressant att på 

djupet undersöka hur familjer med komplexa behov uppfattar stödet. Studien indikerar att 

familjer med komplexa behov inte erbjuds ett skräddarsytt stöd, utan kategoriseras utifrån en 

tillgänglig insatsrepertoar, vilket visat sig kunna osynliggöra komplexiteten i problembilden. 

Hur detta problem ska kringgås kan inte besvaras utifrån föreliggande studie, utan det krävs 

mer forskning inom området.  

Ett familjeorienterat arbetssätt har i tidigare forskning visat sig kunna vara framgångsrikt i 

familjer där det förekommer missbruk (se t.ex. Velleman & Templeton, 2007). Dessa studier 

är dock internationella, och det krävs mer forskning i en svensk kontext gällande när och hur 

familjestödsorienterat arbete bör erbjudas. Likt en betoning på barnskydd kan leda till ett 

bristande familjestöd, kan det föreligga en risk i att en betoning på familjestöd får 

konsekvenser för ett barnperspektiv. Innan några slutsatser kan dras gällande om ett 

familjestödsorienterat arbetssätt alltid är att föredra, välkomnas fördjupad forskning om detta i 

förhållande till olika typer av komplexa behov i familjer.  
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Bilaga 1: Vinjetten 

 

 

Familjer med komplexa behov – jämförande studie av familjebaserat 

socialt arbete i olika välfärdsregimer 
 

 

Vinjett  

Översikt över familjen 

Maria Holmgren och Deniz Bey är båda 40 år och bor tillsammans i en hyresrätt. Det finns tre barn i 

familjen: Marias son Tomas från ett tidigare förhållande (Tomas har tappat kontakten med sin 

pappa), samt Bella och Jacob (Maria och Deniz är deras biologiska föräldrar).  

Maria är arbetslös. Deniz jobbar vanligtvis mycket men hans arbetstider är oregelbundna. Deniz 

flyttade till Sverige för ett tag sen, och han upplever att det är svårt att komma tillrätta med att bo 

här. Ingen av hans släktningar bor här. 

Maria och Deniz bråkar ofta, och barnen har vid vissa tillfällen bevittnat att Deniz brukat våld mot 

Maria. Maria har en bakgrund med problematiskt alkohol- och drogbruk. Ibland har Maria och 

barnen bott hos Marias bror (Paul) och hans fru (Hanna) som bor i en annan del av samma stad. 

Hanna har fyra barn (mellan 8 och 15 år) från ett tidigare förhållande.  

Maria och Paul har också en yngre syster (Lisa). Hon bor i en annan del av landet och har minimal 

kontakt med familjen (varken syskon eller föräldrar). Deras föräldrar bor utanför stan. Maria och Paul 

har en besvärlig relation med sina föräldrar och har inte så mycket kontakt med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Steg 1: Telefonsamtal från mamman (Maria) till dig som socialarbetare. Socialarbetaren ber Maria 

att beskriva situationen. 

SA: Hej, hur kan jag hjälpa dig? 

Maria: Jag vet inte om du kan hjälpa mig eller inte. Jag hoppas du kan det. Jag ringde min 

läkare i dag för att fråga om jag fick träffa honom, men jag är tvungen att vänta till nästa vecka. 

Jag blev ombedd att ringa hit för att se om det finns något stöd att få, så det är därför jag 

ringer.  

SA: Kan du beskriva vad det är som händer för mig? 

Maria: Ja (snyftar). Jag känner att allt bara är så svårt. Deniz, min sambo, han har en 

annorlunda syn på saker och han bara fortsätter skrika och säger ’du är inte i skick att vara 

nära barnen’ eller att jag inte är tillräckligt bestämd med barnen. Jag är bestämd när jag måste 

men jag tycker inte det är okej att slå barnen som han gör… (paus)… Hur som helst, vi har gjort 

slut tre gånger, men sedan blir vi tillsammans igen. Han har mycket att tänka på och han har 

upplever det så svårt att bo här i Sverige. Jag vet inte vad jag ska göra och behöver verkligen 

hjälp! (gråt)  

SA: Har du någon som kan hjälpa dig? 

Maria: Nja, mina föräldrar hjälper inte till eftersom dom inte ville att jag skulle vara med Deniz 

från första början (snyftar). Jag känner inte för att fråga min syster heller – det var flera år 

sedan jag såg henne sist. Hon sköter sitt eget liv, kan man säga. Paul och hans fru hjälper oss 

mycket, han är ju min bror. Men dom bor på andra sidan stan, så det är svårt att åka dit utan 

bil.  

SA: Okej. 

Maria: Sen har jag Tomas, han är mitt äldsta barn. Han har psykiska problem och kom nyligen 

hem efter ett sammanbrott. Han sa hela tiden att han ville dö och han… (paus)… han tog en 

överdos och blev inlagd på sjukhuset.  

SA: Jag förstår… 

Maria: (Kort paus) Jag har så dåligt samvete. Nu har han förlorat sitt jobb som mekaniker och 

är verkligen deprimerad. Han träffar sin psykiater lite nu och då men…  

SA: Det låter som om du har det svårt. 

Maria: ...Allt är så rörigt! Mina två andra barn är okej trots allt, tack gode gud för det. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Steg 2: Telefonsamtal till socialarbetare från psykolog som regelbundet träffar mamman.  

SA: Hej 

Psy: Hej, jag ringer angående Maria Holmgren och vårt kommande möte.  

SA: Okej, vad funderar du på? 

Psy: Min största oro är om Maria kan uppfostra barnen tillräckligt bra. Jag vet inte om hon är 

stark nog att hålla pappans dåliga influenser borta från barnens liv.  

SA: Ja, jag förstår.  

Psy: Jag skulle rekommendera att pappans psykiska hälsa utreds. Dessutom har jag hört att 

han jobbar för tillfället men att det inte är en laglig anställning. All den här stressen som har att 

göra med att han försöker stanna här i Sverige påverkar Maria negativt. Jag kan tänka mig att 

det också är väldigt svårt för barnen.  

SA: Okej. 

Psy: Dessutom har hon inte gjort färdigt hennes alkoholbehandling och, hmm, jag är osäker på om 

hon fortfarande använder droger, men hon säger själv att hon är förändrad nu. Med det sagt, vissa 

beteenden hon uppvisat i behandlingen hittills visar att många problem återstår. Jag vet inte, för 

rehab är inte mitt område, men mycket beror på vad som händer där och om hon fullföljer den. Det 

händer fortfarande mycket olika saker och jag är inte säker på relationen mellan Maria och Deniz. 

Hon har åkt fram och tillbaka till hennes bror ett antal gånger, så barnen måste vara oroliga, även om 

hennes bror är väldigt stödjande och hans fru har ett bra förhållande med barnen. Det är synd att 

dom inte bor närmare så att dom kan vara ett mer behjälpligt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Steg 3: Socialarbetare går igenom ärendet med kollegor  

”Låt mig uppdatera er på vad som skett i ärendet. De senaste 12 månaderna har Bella och 

Jacob bott hos deras morbror och moster. Maria har regelbunden kontakt med dem. Maria 

hoppas att hon kan återförenas med barnen när hon hittat ett lämpligt boende för dem 

allihop. Efter att hon och Deniz separerade så hyrde hon en liten lägenhet inte långt från 

hennes bror och hans fru. Tomas bor med sin mamma, och även om det verkar gå bättre för 

honom så händer det fortfarande mycket i familjen och han tar på sig stort ansvar för det. 

Maria har genomgått en positiv förändring de senaste sex månaderna i relation till hennes 

alkohol- och drogmissbruk. Hon har äntligen avslutat sin behandling men jag är fortfarande 

bekymrad. Jag förklarar om ett ögonblick.   

Deniz är orolig för sin mamma som nyligen blev änka och han känner att han borde ta hand om 

henne. Så han försöker ordna så att hon kan flytta hit. Men, om det inte fungerar så har han 

nämnt att han kommer flytta tillbaka. Dessutom vill han ta deras barn på en resa till där han 

växte upp för att hälsa på hans familj och att detta orsakar oro hos Maria.  

Bella fyller snart 7 år och går i skolan. Hon är ett klipskt barn och hon gör bra ifrån sig i skolan. 

Hon har några vänner men sitter fortfarande själv ganska ofta då det är lekstunder. Hon slog 

också två barn nyligen och när vi frågade henne varför så sa hon att hon inte slog dem, men att 

dom slog henne. Hon är på skolan regelbundet, men kan komma sent ibland jag tror det oroar 

henne.  

Jacob är nästan 10 år. Han är i skolan för det mesta och klarar sig överlag bra, men är ibland 

rätt aggressiv mot personalen och springer iväg och han kommer ofta i konflikt med andra 

elever. Läraren har ringt mamman och pappan flera gånger för att diskutera barnen men har 

inte fått nåt svar. Jag nämnde tidigare att jag är orolig över mamman. Hon dök upp på skolan 

förra veckan och luktade alkohol. Hon pratade osammanhängande. Jacob blev upprörd och 

sprang iväg för att gömma sig inne i skolan. I slutändan kom mostern och hämtade barnen och 

sedan dom åkte alla iväg tillsammans. Jag behöver verkligen diskutera vilket stöd vi bör 

planera för den här familjen…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Familjer med komplexa behov – jämförande studie 
av familjebaserat socialt arbete i olika 
välfärdsregimer 

 
Guide till moderator för fokusgruppsintervjuer 
 
Introduktion  
Detta forskningsprojekt syftar till att jämföra familjepolicy och familjebaserat socialt arbete i åtta 
olika länder (Litauen, Bulgarien, Chile, Mexiko, Irland, England, Norge, och Sverige) genom att ställa 
följande forskningsfrågor:  

1. vilka föreställningar har socialarbetare kring begreppet familj 
2. hur beskriver socialarbetare sin egen praktik och sina mål kring familjebaserat socialt arbete 

inom fyra områden: 

• social barnavård 

• missbruksvård 

• migration 

• personer med psykisk ohälsa   
 
Översikt forskningsmetod 
Data kommer att samlas in via fokusgruppsintervjuer med grupper på mellan 5 och 9 socialarbetare 
som arbetar i de fyra områdena i varje land. Fokusgrupperna kommer inkludera en vinjett i tre steg 
för att stimulera diskussionen mellan deltagarna. Fokusgrupperna kommer hållas på respektive lands 
officiella språk. Deltagarna kommer att delges vinjetten i tre steg. De kommer chans att läsa varje 
steg på vinjetten samt lyssna på det via en ljudinspelning. Deltagarna kommer bli ombedda att 
diskutera vinjetten efter varje steg är presenterat.  
 
Instruktioner till dig som moderator 
Läs gärna igenom det här dokumentet flera gånger före intervjun så att du är bekant med metoden 
och frågorna.  
 

A. I början av intervjun, informera deltagarna om följande:   

• Syftet med studien  

• Deras deltagande är frivilligt   

• Intervjun kommer att spelas in på en ljudfil, men det som spelas in kommer behandlas 
konfidentiellt, dvs. svar kommer inte att kunna spåras till enskilda individer  

• Vad som kommer att ske under intervjun  

• Ungefärlig tid vi kommer att hålla på  

• Vilken roll du som moderator har  
 

B. Blankett för 1) informerat samtycke och 2) deltagarinformation 

• Be deltagarna fylla i och skriva under blanketten för informerat samtycke 

• Be deltagarna fylla i enkäten angående deltagarinformation 
 

C. Be deltagarna att presentera sig själva 
Namn och var de jobbar (kanske också vad de jobbar med).  
 



 
 

 

Inför uppspelningen av vinjetten och diskussionen: Vi skulle vilja be var och en av er 
(fokusgruppsdeltagare) att föreställa dig att detta är ditt ärende. Sedan vill vi att ni pratar om 
vad ni skulle vilja göra i de olika stegen i ärendet.   
 

D. Dela ut kopior av vinjetten (’översikt’ och ’steg 1’). Spela upp ljudinspelningen av 
’översikten’ och ‘steg 1’.  

Frågor efter steg 1:  

• Hur ser du på den här situationen? 

• Vilka delar av familjens behov tycker du är viktigt att adressera just nu? Hur och varför? 

• Vad skulle du som socialarbetare göra i den här situationen? Hur och varför? 

• Vilka personer i det här ärendet skulle du involvera? 

• Vilka andra organisationer skulle du samverka med i det här ärendet? Varför? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

• Vilket skulle ditt ansvar vara i det här ärendet?  

• Finns det vissa aspekter/personer i det här ärendet som du inte ser som ditt ansvar eller 
som du inte skulle kunna adressera?  

• Frågor om migration...? 
 

E. Dela ut kopior på ’steg 2’. Spela upp ljudinspelningen av ‘steg 2’.  

Frågor efter steg 2:  

• Hur ser du på situationen nu? 

• Vilka delar av familjens situation känner du dig orolig för? 

• Vilka åtgärder skulle du ta? Hur och varför? 

• Vilka skulle du arbeta med i det här ärendet och varför? 

Möjliga uppföljningsfrågor:  

• Vilket skulle ditt ansvar vara i det här ärendet?  

• Finns det vissa aspekter/personer i det här ärendet som du inte ser som ditt ansvar eller 
som du inte skulle kunna adressera?  
 

F. Dela ut kopior på ’steg 3’. Spela upp ljudinspelningen av ’steg 3’.  

Frågor efter steg 3:  

• Hur ser du på situationen nu? 

• Vilka delar av familjens situation känner du dig orolig för? 

• Vilka åtgärder skulle du ta? Hur och varför? 

• Vilka skulle du arbeta med i det här ärendet och varför? 

Möjliga uppföljningsfrågor:  

• Vilket skulle ditt ansvar vara i det här ärendet?  

• Finns det vissa aspekter/personer i det här ärendet som du inte ser som ditt ansvar eller 
som du inte skulle kunna adressera?  

G. Avslutande frågor.  15 minuter. 

• Är familj ett viktigt begrepp i det praktiska arbete du utför? Om ja, hur då? Om nej, har 
några tankar på varför det kan vara så? 
 

I slutet av intervjun, gör gärna följande:   

• Ge deltagarna en möjlighet att dela med sig av en avslutande reflektion/kommentar… 



 
 

 

• Tacka deltagarna (kontakta projektkoordinator eller forskningsledare om de har frågor, 
har alla deras uppgifter) 

• Förklara nästa steg i forskningsprocessen (transkribera, analysera, skriva) 

Tack för att du modererar denna/dessa fokusgruppsintervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3: Illustration över fokusgruppernas kategorisering av 

familjen 

 

Missbruk 

Familjemedlemmar Problemområde Egenskaper Behov av insats Mål 

 

Mamma Maria Missbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykisk ohälsa 

Våld 

(våldsutsatt) 

Narcissistisk 

natur 

Expert på att 

förhandla 

 

 

Ostabil 

Utsatt 

MI-samtal. 

Kartlägga och 

arbeta med 

missbruket i 

öppenvård. 

Drogtester. 

Ev. föräldra-

/barngrupp 

 

 

Marias egna 

mål 

 

Drogfrihet 

 

 

Förstå barnen 

och få stöd i 

sin roll 

Pappa Deniz Missbruk 

(anhörig och 

”vuxet barn”) 

 

Våldsutövare 

Utsatt och 

maktlös 

 

 

Härskarteknik 

Frustrerad 

Samtal, 

information och 

gruppträffar 

 

Mansmottagningen 

Stöd i rollen 

som anhörig 

Mamma, pappa, 

barn 

Missbruk 

Våld 

Familjen som 

system 

 

Delar 

Familjerådslag 

Information 

 

Individuella 

insatser 

Begripliggöra 

och 

tydliggöra 

vad alla får 

för insats. 

Tomas Missbruk 

(anhörig och 

”vuxet barn”) 

 

Psykisk ohälsa 

Vill ej ha 

med soc att 

göra? 

Gruppträffar för 

anhöriga/vuxna 

barn 

 

 

Avlasta 

skam, skuld 

och ansvar 

 

 

Bella och Jacob Missbruk 

(anhöriga) 

 

 

 

Våld (bevittnat 

och utsatts för) 

Medberoende 

 

Normala 

reaktioner 

utifrån 

situationen 

Gruppträffar för 

barn i familjer med 

missbruk (ev. med 

förälder) 

 

Gruppträffar för 

barn som bevittnat 

eller utsatts för 

våld 

 

Utredning inom 

Socialtjänsten 

Avlasta skam 

och skuld, få 

prata om det 

som är svårt 

 

 

 

 

 

 

Skydda 

barnen 

 

 



 
 

 

Social barnavård 

Familjemedlemmar Problemområde Egenskaper Behov av insats Mål 

 

Mamma Maria Våldsutsatt 

 

 

 

 

Missbruk 

 

 

 

Psykisk ohälsa 

Utsatt 

 

 

 

 

Oförmögen 

att skydda 

barnen 

 

Kvinnofridssamordnare, 

kvinnomisshandelsexpert. 

Utredning av 

skyddsbehov. 

 

Öppenvårdsbehandling 

för missbruk. Drogtester. 

 

 

Psykiatrin 

Bearbeta 

 

Skydda 

mamman 

 

Drogfrihet 

 

Må psykiskt bra 

Pappa Deniz Förövare, 

våldsutövare 

Bekymrad 

över att 

Maria inte 

gör som 

han tycker 

Insats till förövare Tänka om, hitta 

andra strategier 

än våld 

Mamma, pappa, 

barn 

Brister i 

föräldraförmågan 

 Öppenvård, 

familjebehandling 

Förbättra 

samspel, 

vägledning och 

hitta ett 

gemensamt sätt 

att uppfostra 

barnen. 

Tomas Missbruk 

 

 

 

Psykisk ohälsa 

Egen bit i 

det hela 

Eventuell 

missbruksbehandling, 

vuxenstöd 

 

Psykiatrin 

 

Bella och Jacob Våld (bevittnat 

och utsatts för) 

 

Missbruk 

(anhöriga) 

 

Övergripande 

familjesituation 

Normala 

reaktioner 

utifrån 

situationen 

 

Utsatta 

Barnahus 

 

 

Gruppverksamhet för 

barn i missbruk 

 

Öppenvård, 

familjebehandling 

Kontaktfamilj/stödfamilj 

Bearbeta 

våldsupplevelser 

 

Stöd till barnen 

 

 

Förbättra 

samspel med 

föräldrarna 

 

Extrastöd och 

trygghet 

 

 


