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Kunskap till praktik genomför följande: 
- Kartläggning 

 
- Stöd till och utveckling i dialog med processledare i alla län  

 
- Utarbetat och genomför en fördjupningskurs 
 
- Utarbetar rutiner för att ta upp föräldraskapet. 

 
- Stöd för utveckling av rutiner inom missbruks- och 

beroendevården som syftar till att beakta barns behov av 
information, råd och stöd – en pilot på BCStockholm 

 
- Utvecklar samverkan i socialtjänsten mellan barn/missbruk 

 
- Mentorskap i föräldrarollen - stöd till brukarorganisationer.  
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 

 
 
 



FRÅGEFORMULÄRET - FÖRÄLDRAENKÄTEN 

Dig själv och din tillvaro 
. 
 
Din familjesituation 
 
 
Barnets vardag och din upplevelse av denna 
 
 
Dina erfarenheter och upplevelser av föräldraskapet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt 25 frågor.Frågeformuläret är uppdelat i fyra delar som berör vårdtagaren och dennes upplevelser av föräldraskap och barnet(barnen)BAKGRUNDSFRÅGOR; ”Dig själv och din tillvaro” (kön, ålder, civilstånd, missbruksform, partner med missbruk, föräldraskapFAMILJEITUATION (antal ”egna”/”andras” barn, vådnad, barnets boende, kontakt/umgängeBARNET; ”Upplevelser av barnets vardag” (barnets sysselsättning, trivsel, funktion, välmående, stöd från verksamhet)RELATION; ”Upplevelser av föräldraskap” (relationen till barnet, vardagen som förälder, föräldrastöd, behov av hjälp)Totalt omfattar enkäten 25 frågor.



ANTAL BARN OCH DERAS ÅLDRAR 

• Hur många barn har 
föräldrarna?  

Ett barn 

Två barn 

Tre barn 

Fyra barn 
eller fler 

39 
% 

36
% 

15 
% 

10
% 

• Hur gamla är barnen?  

Spädbarn: 0-1 år 

Förskolebarn: 2-6 år 

Yngre skolbarn: 7-12 år 

Ungdomar: 13-17 år 32
% 

36
% 

25
% 
7% 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Aktuella enkätfrågor:Fråga: Har du ett eller flera egna barn (biologiska/adopterade) under 18 år?Svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”Fråga: Upplever du att du har en föräldrafunktion för ett eller flera barn (under 18 år) som inte är dina egna (t.ex. ’bonusbarn’/fosterbarn)?Svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”Fråga: Var bor barnet i huvudsak?Åtta olika svarsalternativ, där ”Tillsammans med oss båda föräldrar/mig och min partner” är ett av alternativen. Övriga är ” Växelvis hos mig och den andra/ andre föräldern”, ”Hos den andre föräldren/annan familjemedlem/släkting”, ”I familjehem”, ”På insttution/hem för vård eller boende/behandlingshem”, ”I eget boende”, ”Annat boende” samt ”Vet ej”



MISSBRUK OCH VÅRD 

• Huvudsakligt 
missbruk: 

• 14  % har en partner 
som också befinner sig 
inom missbruksvården 
den aktuella 
undersökningsperioden 

 

• Öppenvård:  80 % 
• Helgdygnsvård: 17  % 
• Öppen & helgdygnsvård: 3 % 

• Huvudman: 
o Stat: 2 % 
o Landsting: 38  % 
o Kommun: 44 % 
o Landsting/kommun: 3 % 
o Annat: 13 % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppgifter om vårdtyp och huvudman bygger på verksamhetsformulär.Aktuella enkätfrågor:Fråga: Vilket är ditt huvudsakliga missbruk? Flera svarsalternativ kan anges.Svarsalternativen framgår av cirkeldiagrammet.Fråga: Om du lever i ett förhållande: Är din partner i vård för missbruk just nu?Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”, ”Vet ej/Känner ej till”



BOR ELLER BOR INTE MED SINA BARN 

Andel föräldrar som har 
minst ett av sina barn 
boende hos sig på hel- eller 
deltid. 

Andel föräldrar som 
inte har något av 
sina barn boende 
hos sig 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Var bor barnet i huvudsak? Ange ett svar per barn. 



Var bor barnen? Föräldrarna har svarat för vart och ett av 
sina barn (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Var bor barnet i huvudsak? Ange ett svar per barn. Svarsalternativen framgår av diagrammet.



Föräldrarnas upplevelser av hur barnen klarar skolans krav. 
Föräldrarna har svarat för vart och ett av sina barn (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om du har barn i skolan: Hur upplever du att barnet trivs i skolan?? Ange ett svar per barn. Svarsalternativen framgår av diagrammet.



Önskan om stöd till barnen Befintligt stöd till barnen 

Föräldrarnas upplevelse kring professionellt stöd till barnen  
Föräldrarna har svarat för vart och ett av sina barn (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Får barnet särskilt stöd av personal från någon verksamhet (t.ex. förskola, skola, socialtjänst, barnpsykiatrin, habilitering, ungdomsmottagning)? Ange ett svar per barn.Svarsalternativen framgår av diagrammen.



Föräldrarnas upplevelse av relationen till sina barn  
Föräldrarna har svarat för vart och ett av sina barn (procent) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur är din och barnets relation? Ange ett svar per barn.Respondenterna kunde svara på en 7-gradig skala från 1-7 där 7 stod för ”Mycket bra” och 1 för ”Mycket dåligt”. Även svarsalternativet ”Vet ej/Kan ej bedöma” fanns att tillgå.I figuren ovan är de som svarat 6 eller 7 sammanslagna och benämnd ”Bra”, de som svarat 3, 4 eller 5 på skalan har grupperats under namnet ”Varken eller” och de som svarat 1 eller 2 har kategoriserats och rubricerats som ”Dålig”.



STÖD FRÅN INFORMELLT NÄTVERK (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Upplever du att du i ditt föräldraskap har stöd från någon av följande?Respondenterna har kunnat svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Ej aktuellt” för vart och ett av de ovan visade sex kategorierna. De som svarat ”Ej aktuellt” ingår ej i diagrammet. 



STÖD FRÅN FORMELLT NÄTVERK (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Upplever du att du i ditt föräldraskap har stöd från personal som arbetar inom ...?Respondenterna har kunnat svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Ej aktuellt” för vart och ett av de ovan visade 11 item. De som svarat ”Ej aktuellt” ingår ej i diagrammet. 



Har pratat om sina barn och/eller sitt föräldraskap med någon 
som arbetar  inom den aktuella behandlingsenheten (vecka 39) 

SAMTAL KRING FÖRÄLDRASKAP (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Har du pratat om ditt/dina barn och ditt föräldraskap med någon som arbetar i den verksamhet som du nu besöker eller vistas på för ditt missbruk?Svarsalternativen framgår av diagrammet.



BEHOV AV STÖD I FÖRÄLDRASKAPET (%) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga: Har du ett behov av att få stöd i ditt föräldraskap genom att få ...Respondenterna har kunnat svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Ej aktuellt” för vart och ett av de ovan visade 5 delfrågorna. De som svarat ”Ej aktuellt” ingår ej i diagrammet. 



  

  

    

Föräldrar med 
blandmissbruk 
uppger oftare att barnen 
har problem, än föräldrar  
som har annan typ  
Av missbruk  

UPPLEVELSER 
AV BARNS 
PROBLEM 

KÖN 

MISSBRUK 
STÖD FRÅN DET 

INFORMELLA  
NÄTVERKET 

    Pappor uppger mer sällan 
   än mammor att barnen  
har någon form av problem 

 Föräldrar utan 
 stöd från det informella 

nätverket uppger oftare att 
barnen har problem än 

föräldrar med stöd från det 
informella nätverket 

FAKTORER SOM HAR BETYDELSE FÖR FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE 
AV BARNENS PROBLEM 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Figuren bygger på fråga 17 (Tror/upplever du att barnet ...?) TOLKNING AV FIGUREN:Figuren visar de tre faktorer som har störst betydelse för om föräldrarna uppger att deras barn har problem av olika slag. Föräldrarna har fått uppge om de upplever något problem relaterat till sitt/sina barn. Dessa problem kan vara att de blir mobbade eller mobbar, känner sig deprimerade, dricker alkohol, har svårt att klara skolan osv. Att uppleva något problem som är relaterat till barnen påverkas av olika faktorer. Män upplever lite mindre problem med sina barn än vad kvinnor gör. De i blandmissbruk uppger något oftare att de upplever problem relaterat till sina barn än vad de med alkoholmissbruk gör. De som inte upplever något stöd från det informella nätverket upplever något oftare problem relaterat till sina barn än vad de som har stöd från det informella nätverket.



  

  
  

  

  

Föräldrar med narkotika 
och/eller blandmissbruk 
upplever större behov av 
stöd i föräldraskapet  
än föräldrar med alkohol- 
missbruk. 

BEHOV AV  
STÖD I  

FÖRÄLDRA- 
SKAPET 

KÖN 

MISSBRUK 

Pappor upplever ett lägre behov av stöd i 
föräldraskapet än vad mammorna gör  

Föräldrar utan formellt 
nätverksstöd upplever ett  
större behov av stöd i 
föräldraskapet än föräldrar  
med formellt nätverksstöd 

ORO FÖR  
BARNET 

BARNENS 
VÄLMÅENDE 

FÖRÄLDRA- 
SKAPET  

I VARDAGEN 

Föräldrar som inte har ett  
informellt nätverksstöd 
upplever ett större behov 
av stöd i föräldraskapet än 
föräldrar med informellt 
nätverksstöd 

Föräldrar som känner 
oro för barnet  
upplever ett större 
behov av stöd i  
föräldraskapet  
än föräldrar  
utan oro 

Föräldrar som upplever 
problem relaterat till barnet  
Känner ett större behov  
av stöd i föräldraskapet än 
föräldrar utan upplevelse av  
problem relaterat till barnet 

Föräldrar som upplever 
problem med föräldraskapets 
gränssättande Känner större 
behov av stöd i föräldraskapet 
än föräldrar som inte upplever 
problem gällande de 
gränssättande aspekterna av 
föräldraskapet VÅRDFORM 

Föräldrar som får vård inom heldygnsverksamheter  
upplever ett större behov av stöd i föräldraskapet än 
föräldrar som får sin vård i öppenvården 

STÖD FRÅN 
 DET FORMELLA  

NÄTVERKET 

STÖD FRÅN 
INFORMELLA  
NÄTVERKET 

FAKTORER SOM HAR BETYDELSE FÖR  
BEHOVET AV STÖD I FÖRÄLDRASKAPET 

Presentatör
Presentationsanteckningar
TOLKNING AV FIGUREN:I enkätundersökningen har föräldrarna fått svara på frågan om de upplever ett behov av stöd i föräldraskapet. För att undersöka vilka faktorer som påverkar upplevelsen av stöd så har analysmetoden OLS-regression använts. Detta är en analysmetod som möjliggör att undersöka flertalet olika variablers påverkan på en beroende variabel som är på skalnivå. Vid analysen så framkom att män upplever ett lägre behov av stöd jämfört med kvinnor. Blandmissbrukare och narkotikamissbrukare upplever ett större behov av stöd jämfört med alkoholmissbrukare. De som är ensamstående eller särbos tenderar även de att uppleva ett större behov av stöd än de som är samboende. Ett betydande större behov av stöd upplever de som får sin vård inom heldygnsverksamheter. De som känner oro för något av sina barn upplever ett större behov av stöd i föräldraskapet jämfört med de som inte upplever någon oro. De som upplever något problem relaterat till sina barn uppger i större utsträckning ett behov av stöd i föräldraskapet än de som inte upplever något problem relaterat till sina barn. De som upplever problem med föräldraskapets gränssättande aspekter upplever ett mycket högre behov av stöd i föräldraskapet jämfört med de som inte upplever problem med föräldraskapets gränssättande aspekter. 



AVSLUTANDE REFLEKTION 
 
 

HUR KAN RESULTATEN ANVÄNDAS FÖR ATT STÄRKA  
FÖRÄLDRAPERSPEKTIVET I  MISSBRUKS- OCH 

BEROENDEVÅRDEN?  
 



32% är oroliga för sina barn 
 
56% vill prata om sitt föräldraskap 
 
53% vill prata om barns behov 

Föräldrar i missbruks- och 
beroendevården vill ha stöd 



• Föräldrar som: 
 
 - är ensamstående 
 
   - har placerade barn 
 
   - har ett bland- eller narkotikamissbruk 
 
   - är i heldygnsvård 

 

Föräldrar med störst behov 



• 53 % är ensamstående 
 

• 14 % har en partner i vård 
 

• 62 % har stöd av barn under 18 år 
  
• 50% har narkotika- eller blandmissbruk 

 
• 26 % av barnen får stöd 

 

Särskilt oroande 



• Ta upp föräldraskapet systematiskt som en del i 
vården 

 
• Ta upp och diskutera barns behov – utveckla 

stödet 
 
• Involvera partnern som kan kompensera och barn 

som får förklaringar 
 
• Bidra till att det formella och informella nätverket 

förstärks 
 
• Stimulera kontakter mellan barn och andra vuxna  

 
• Stöd föräldrar när det gäller gränssättning 
• Stöd även fäderna i deras föräldraskap  
 

Områden som är angelägna att 
utveckla 



www.skl.se/kunskaptillpraktik 
 
gunborg.brannstrom@skl.se 

 

Vill du veta mer? 

http://www.skl.se/kunskaptillpraktik
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