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Konklusion

Studie 1: Preliminära resultat visar att interventionen bidrar till två 

processer som har betydelse för barnen:  de lär känna familjen bättre 

och upplever känslomässig lättnad .  Processerna underlättas av ett 

tryggt rum där interventionen äger rum, öppen och ärlig kommunikation 

mellan barn och föräldrar, kunskap, stöd från samtalsledare, övningar 

och lek.  Genom att barnen upplever sig delaktiga: att de kommer till tals 

och blir lyssnade på om sina upplevelser av förälders missbruk samt att 

de får svar på för dem centrala frågor, bryts tabut. Förälders missbruk 

blir därigenom mer begripligt och hanterbart vilket ökar barnens känsla 

av sammanhang och välmående.

Licentiatarbetets syfte

Utifrån ett barn- och 

socialarbetarperspektiv undersöks 

betydelsen av barns delaktighet och 

sektionsöverskridande 

familjeorienterat arbetssätt i familjer 

med missbruksproblem.

Studie 1

Undersöker barns erfarenheter av 

interventionen Jag &  min familj:

- vilken betydelse den har haft för 

dem själva och vad i interventionen 

de upplever är hjälpsamt.

Studie 2

Undersöker socialarbetarnas 

erfarenheter av interventionen Jag & 

min familj, - vilken betydelse ett 

sektionsöverskridande arbetssätt får 

för socialarbetarna samt hur 

arbetssättet främjar barns 

delaktighet. 

Vad är samhällsutmaningen?

Barn till föräldrar med missbruksproblem tenderar att ha sämre hälsa och 

underprestera i skolan, vilket påverkar både barns utveckling och deras 

framtida möjligheter att nå framgång i arbetslivet.  Barnens och familjernas 

problem sträcker sig ofta över flera problemområden. Socialtjänsten som 

har till uppgift att stödja och hjälpa dessa barn och familjer, är oftast 

organiserade i problem-, funktions- och åldersindelning, vilket gör att 

familjerna ofta har kontakt med flera specialiserade sektioner samtidigt och   

att insatser görs utan samordning.

Vilken är lösningen?

Ett arbetssätt där socialtjänstens 

enheter från olika problemområden 

samarbetar i en familjeorienterad 

intervention och där barn görs 

delaktiga, ger en bättre helhetsbild av 

familjens problem och att barn får 

adekvat hjälp. Delaktighet främjar 

hälsan - utvecklar barns aktörskap 

och  känsla av sammanhang. 

Betydelsen av ett sektionsöverskridande arbetssätt och barns 
delaktighet i socialt arbete i familjer där vuxna har 
missbruksproblem

E-post: ann.lyrberg@regiongavleborg.se  

Telefon: 026-53 15 20, 

Programmet 

Jag & min familj

Familjeorienterat öppenvårdsprogram

8 träffar

Kommunicerar om missbruket i familjen

Barns delaktighet

Syftar till förbättrad hälsa, samvaro och ökad 
motivation

A Context of Security

Children's 

experiences 

are validated
The Supervisor ”help-

listens”, ”help-talks” 

and confirms

The child's story

Develop a 

Language

Parent listens and 

confirms
Knowledge

Exercises and 

Play

Increases 

Comprehensibility, 

manageability and 

meaningfulness

Develops children's 

agency

Improved well-being

The parent´s story

Betydelsen av ett sektionsöverskridande arbetssätt och barns delaktighet i social arbete i familjer med missbruksproblem.


