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SAMMANFATTNING 

Unga omsorgsgivare är en dold grupp i samhället. Studier visar att barn till föräldrar med 

missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning ofta tar mycket ansvar i hemmet vilket kan 

leda till negativa konsekvenser i barnens liv. Syftet med denna studie var således att undersöka 

hur professionellt arbete med unga omsorgsgivare ser ut i en mellanstor kommun i 

mellansverige gällande familjer där det finns missbruksproblematik och/eller psykiska 

funktionsnedsättningar. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer där fem medarbetare i kommunen intervjuades. Det empiriska 

material som intervjuerna resulterade i analyserades med hjälp av relevanta begrepp som 

barndomssociologin lyfter. Resultatet bekräftade att unga omsorgsgivare är en dold grupp, 

samt att det inte finns något förebyggande eller stödjande arbete specifikt för unga 

omsorgsgivare likt det som går att se internationellt. Däremot kan unga omsorgsgivare 

inkluderas i det stöd som kommunen erbjuder alla barn. Studien ger även förslag på en 

kombination av delaktighet och omsorg i arbetet med unga omsorgsgivare.  
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ABSTRACT 

Young carers are a hidden group in the social society. Studies show that children who has 

parents with an addiction problem and/or mental health issues, often take a big responsibility 

in the home which can lead to negative consequences through childrens life. The purpose of 

this study was therefore to investigate how professional work with young carers look like in a 

middlesized city in the middle of Sweden in families where there is addictionproblems and/or 

mental health issues. The study was conducted with a qualitative approach with help of semi-

structured interviews, were five employees working for the city of choice were interviewed. The 

empirical material which the interviews resulted in, were analyzed with the help of relevant 

concepts which are being brought up by childhoodsociology. The result confirms that young 

carers are a hidden group, and that there is no preventing and supporting work specifically for 

young carers as the one that can be seen internationally. On the other hand might young carers 

be included in the support that the city offers to all children. The study also gives suggestions 

on a combination of participation and caring in the work with young carers. 

 

Keywords: young carers, responsibility, participation, care, support 



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 2 

1.3 Centrala begrepp ..................................................................................................... 2 

1.3.1 Ung omsorgsgivare .......................................................................................... 2 

1.3.2 Psykisk funktionsnedsättning ........................................................................... 2 

1.3.3 Riskbruk, missbruk och beroende .................................................................... 3 

1.4 Svensk lagstiftning .................................................................................................. 3 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................4 

2.1 Internationell forskning ........................................................................................... 4 

2.1.1 Statistik och lagstiftning .................................................................................... 4 

2.1.2 De professionellas perspektiv .......................................................................... 5 

2.1.3 Barnens perspektiv .......................................................................................... 6 

2.1.4 Konsekvenser med rollen som ung omsorgsgivare .......................................... 7 

2.1.5 Att arbeta med unga omsorgsgivare ................................................................ 8 

2.2 Svensk forskning ..................................................................................................... 8 

2.2.1 De professionellas perspektiv .......................................................................... 9 

2.2.2 Barnens perspektiv .......................................................................................... 9 

2.3 Reflekterande sammanfattning av tidigare forskning ..........................................10 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV: BARNDOMSSOCIOLOGI .............................................. 11 

3.1 Den ”nya” barndomsforskningen – barn som aktörer .........................................11 

3.2 Tabuisering .............................................................................................................12 

3.3 Synen på barn i lagar och välfärdssystem ...........................................................13 

3.4 Delaktighetsstegen .................................................................................................14 

4 METOD OCH MATERIAL .............................................................................................. 14 

4.1 Val av metod ...........................................................................................................15 

4.2 Datainsamling och genomförande ........................................................................15 



4.3 Databearbetning och analysmetod .......................................................................16 

4.4 Etiskt ställningstagande ........................................................................................16 

5 RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 17 

5.1 Förebyggande arbete .............................................................................................18 

5.1.1 Begreppet unga omsorgsgivare ......................................................................18 

5.1.2 Uppmärksamma barnen tidigt .........................................................................18 

5.1.3 Utbildning och kunskap ...................................................................................20 

5.2 Stödjande arbete ....................................................................................................20 

5.2.1 Stödjande samtal och samtalsgrupper ............................................................21 

5.2.2 Avlasta barnet .................................................................................................23 

5.2.3 Nätverket ........................................................................................................24 

5.2.4 Samverkan ......................................................................................................25 

5.3 Förbättringar ...........................................................................................................25 

5.4 Ansvar .....................................................................................................................26 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 27 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................28 

6.1.1 Hur arbetar den valda kommunen för att fånga upp och synliggöra unga 

omsorgsgivare? ..............................................................................................28 

6.1.2 Hur ser det stödjande arbetet i den valda kommunen ut, gällande unga 

omsorgsgivare? ..............................................................................................29 

6.1.3 Vilka förbättringsförslag finns i arbetet med unga omsorgsgivare? ..................30 

6.2 Metod- och etikdiskussion .....................................................................................31 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 33 

REFERENSER ..................................................................................................................... 34 

 

BILAGA A MISSIVBREV 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 

 



1 

1 INTRODUKTION  

I följande avsnitt presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar, centrala begrepp samt 

svensk lagstiftning.  

1.1 Bakgrund 

Utifrån de tre första artiklarna i Barnkonventionen, som beskrivs av United Nations Children’s 

Fund (UNICEF), är alla människor under 18 år barn, har lika rättigheter och värde och dess 

bästa ska alltid beaktas (UNICEF Sverige, 2009). I samhället finns också uppfattningar om vad 

ett barn bör och inte bör göra och vad barndom bör och inte bör innebära, ofta utifrån ett 

omsorgsperspektiv. Nordenfors, Melander och Daneback (2014) beskriver begreppet omsorg 

och att det innefattar föreställningar om relationer och att skapa välbefinnande för andra. 

Omsorg beskrivs som en motor i familjesammanhang, där framförallt förälderns omsorg till 

sitt barn avses. Författarna skriver att av olika anledningar passar inte alla familjer och barn 

in i samhällets uppfattningar om omsorgsgivande. På Nationellt kompetenscentrum anhörigas 

(2017) hemsida skrivs att vart tionde barn i Sverige uppskattas ge stöd eller vård till en förälder 

eller närstående. Något som kan få negativa följder för till exempel deras skolarbete eller 

sociala liv. Dessa barn är unga omsorgsgivare. 

Unga omsorgsgivare är unga personer som får ta det ansvar som egentligen ska ligga på 

föräldern på grund av olika omständigheter, enligt Nordenfors m.fl. (2014). De tar ett ansvar 

som de “normalt” sett inte ska behöva göra. Det kan röra sig om att föräldrarna har 

missbruksproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller andra svårigheter som 

leder till att de har ett behov av stöd, vård eller omsorg. Det kan även vara syskon, mor- eller 

farföräldrar eller någon annan släkting som är i behov av extra stöd.  

Sverige präglas enligt Nordenfors m.fl. (2014) av ett omsorgsperspektiv när det gäller barn och 

unga, där den etablerade synen är att barn ska få vara just barn. Trots detta finns det ingen 

lagstiftning i Sverige som skyddar unga omsorgsgivare. Baserat på detta ser vi att det kan 

skapas en uppfattning av att unga omsorgsgivare blir förbisedda och att samhället och det 

sociala arbetet har mycket liten, eller ibland ingen kunskap alls om vilket arbete barn och unga 

utför i sitt hem i vissa familjer och vilken påverkan det kan ha på dem. Av denna anledning 

finns stora skäl att lyfta upp problemet för att skapa diskussion och medvetenhet, och för att 

på så sätt skapa utrymme för framtida lösningar och förhållningssätt där barnen kan få 

möjlighet till delaktighet.  

Denna studie avgränsas genom att fokusera på unga omsorgsgivare som växer upp i familjer 

där det finns missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning. Detta utesluter 

dock inte att unga omsorgsgivare kan vara detta av andra anledningar, likt de som presenterats 

ovan. Studien undersöker vad olika instanser inom kommunen, som skola och socialtjänst, gör 
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för att stödja unga omsorgsgivare. Socialarbetares arbete utgår från Socialtjänstlagen 

(2001:453), där det i 1§ 2 kap. framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda 

får den hjälp och stöd som behövs. På vilket sätt tar den valda kommunen ansvar för denna 

dolda grupp utifrån lagen? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var således att undersöka hur professionellt arbete med unga 

omsorgsgivare ser ut i en mellanstor kommun i mellansverige gällande familjer där det finns 

missbruksproblematik och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Detta syfte undersöker vi 

genom följande frågeställningar:   

• Hur arbetar den valda kommunen för att fånga upp och synliggöra unga 

omsorgsgivare? 

• Hur ser det stödjande arbetet ut i den valda kommunen, gällande unga omsorgsgivare? 

• Vilka förbättringsförslag finns i arbetet med unga omsorgsgivare? 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras begrepp som är vanligt förekommande i studien. 

1.3.1 Ung omsorgsgivare 

Forskare (Becker, 2007; Gray, Robinson & Seddon, 2008) definierar begreppet unga 

omsorgsgivare som barn under 18 år som ger omsorg, assistans eller stöd till en familjemedlem 

på grund av exempelvis en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller sjukdom. 

Unga omsorgsgivare tar ansvar på en sådan nivå som vanligtvis förknippas med en vuxens. 

Ofta är omsorgstagaren en förälder, men det kan även vara exempelvis ett syskon eller en mor- 

eller farförälder. 

1.3.2 Psykisk funktionsnedsättning 

I ett dokument där Socialstyrelsen (2017) definierar målgruppen psykiskt funktionshinder, 

framgår det att ett psykiskt funktionshinder är en konsekvens av en psykisk störning som gör 

att personen i fråga har betydande svårigheter i att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. 

För att det ska räknas som ett psykiskt funktionshinder ska dessa begränsningar funnits eller 

kan antas att finnas under en längre tid. Alla psykiska störningar och sjukdomar som blivit 

diagnostiserade ingår under termen psykisk funktionsnedsättning. Till stor del handlar det om 

personer med psykossjukdom och personlighetsstörning, men även om personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så kallad “dubbeldiagnos” ingår också, det vill säga 

samsjuklighet mellan missbruk och annan psykisk sjukdom. I en rapport av Socialstyrelsen 
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(2012) framgår att många personer med psykisk funktionsnedsättning lever i utsatta 

situationer där exempelvis fungerande boende och sysselsättning inte är fullt tillgodosedda. 

Det finns ofta ett behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och 

sjukvården bland personer med psykisk funktionsnedsättning. 

1.3.3 Riskbruk, missbruk och beroende 

I ett dokument med nationella riktlinjer av Socialstyrelsen (2015) presenteras att det finns 

ungefär 780 000 personer över 18 år i Sverige som har ett missbruk eller är beroende av 

alkohol. Motsvarande siffra för missbruk och beroende av narkotika visar cirka 55 000 

personer. Vidare framkommer det att svensk lagstiftning i form av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL), inte specifikt nämner missbruk och beroende när det i 1§ HSL står att hälso- och 

sjukvård ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, men att missbruk och 

beroende faller in under detta. I dokumentet framkommer även att missbruk och beroende 

omfattas av sjukdomsförebyggande åtgärder med målet att minska användningen av olika 

slags preparat som kan leda till just detta. Med andra ord definierar Socialstyrelsen missbruk 

och beroende som en sjukdom. Även begreppet riskbruk, som inte är en diagnos, men som 

avser en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol definieras.  

På hemsidan för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) (2017) framgår 

det att begreppen beroende och missbruk ska skiljas på. Beroende handlar om det fysiska, det 

vill säga hur användandet av vissa preparat påverkar hjärnan och hur det efter en tid kan 

komma fysiska symptom i form av exempelvis abstinensbesvär om inte preparatet tas. 

Missbruk handlar om hur användningen av dessa preparat påverkar personens liv på olika sätt, 

exempelvis genom att personen utsätter sig själv eller andra för risker när hen är påverkad. 

Missbruk innebär även ett upprepande användande av exempelvis alkohol och/eller droger så 

att det leder till sociala problem för personen själv eller andra i dennes omgivning. Beroende 

kan vara ärftligt, med andra ord kan risken för att få beroendeproblematik vara större om 

någon släkting har det. Dessutom är missbruk och beroende något som finns i alla kulturer, i 

alla samhällsklasser och i alla åldrar.  

Denna studie fokuserar främst på barn som växer upp i familjer där någon familjemedlem har 

ett missbruk av någon substans. Detta utesluter dock inte att personen i fråga har ett beroende, 

men fokus är på det sociala vilket begreppet missbruk handlar om. 

1.4 Svensk lagstiftning 

I ett dokument framtaget av Socialstyrelsen (2013) framkommer att det finns lagstiftning som 

reglerar anhöriga som vårdar en närstående, vilket står i 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen (SoL). 

Det skrivs dock att det inte finns någon specifik lagstiftning som nämner unga omsorgsgivare, 

men att socialtjänsten har ett generellt ansvar för att alla barn växer upp under trygga och goda 

förhållanden enligt 5 kap. 1§ SoL. Detta kan innebära insatser från socialtjänstens sida för att 

se till att barns omsorgsansvar inte är för stort i förhållande till deras ålder och mognad. 

Nordenfors m.fl. (2014) jämför Storbritanniens lagstiftning med den svenska. I Storbritannien 
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är stöd till unga omsorgsgivare lagstadgat och begreppet är allmänt känt. Den svenska 

lagstiftningen uppmärksammar däremot inte specifikt de unga omsorgsgivarna. Nordenfors 

m.fl. beskriver att i Regeringens proposition (2008/09:82), som rör det stöd en person som 

vårdar eller stödjer en närstående kan få, nämns barn endast i egenskap av att vara den som 

är i behov av vården. Barn som unga omsorgsgivare kan inte få något stöd med hjälp av denna 

lagstiftning. De beskriver vidare att unga omsorgsgivare skulle kunna få stöd via 2g § HSL 

(1982:763), som bland annat tar upp barnets behov av stöd och information vid varaktigt 

boende med någon som har en psykisk störning eller har missbruksproblematik. Internationell 

lagstiftning kommer presenteras i nästa avsnitt, precis som den svenska gjorts här.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras ett urval av den tidigare forskning som finns gällande ämnet unga 

omsorgsgivare. Forskningen är uppdelad i internationell och svensk forskning för att det 

tydligare ska kunna visas hur mycket forskning som finns på ämnet men även för att visa på 

skillnader i hur unga omsorgsgivare synliggörs och stöttas. 

2.1 Internationell forskning 

Den internationella forskning som är relevant för denna studie och som redovisas nedan, är 

baserad på åtta vetenskapliga artiklar från Australien och Storbritannien. Dessa länder har 

valts på grund av deras framsteg i arbetet med unga omsorgsgivare. 

2.1.1 Statistik och lagstiftning 

Becker (2007) skriver i sin litteraturstudie, att västerländska samhällen ser på barndom som 

något som ska vara speciellt och skyddat, och att barn inte bör uppmuntras till att ta stort 

ansvar för omsorgen i hemmet. Enligt Becker ska det i teorin enligt dessa samhällen vara 

vuxna, den sociala välfärden och statliga myndigheter som ser till att barn växer upp i en 

skyddad miljö tills dess att de själva blir vuxna. 

Becker (2007) fastslår att unga omsorgsgivare är en dold grupp vilket gjort att det inte gått att 

konstatera i hur stor omfattning dessa barn tar ansvar eftersom denna typ av information 

ligger efter forskningsmässigt. Vidare skriver Becker att det är cirka 23% (ungefär tre miljoner) 

av alla barn i Storbritannien som växer upp i ett hem där någon familjemedlem har en fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom. Det uppskattas att 175 000 (cirka 6%) av 

dessa barn utförde någon form av oavlönat omsorgsarbete till en familjemedlem år 2001. 

Författaren skriver dock att dessa siffror troligtvis inte ger den verkliga bilden av hur det ser 

ut, eftersom siffrorna baseras på att föräldrarna själva redogör om deras barn är unga 

omsorgsgivare. Detta innebär att verkligheten förmodligen är att vissa unga omsorgsgivare 
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med en del hemsituationer inte är med i statistiken på grund av att de exempelvis växer upp i 

miljöer där deras föräldrar har ett alkohol- eller drogmissbruk, eller där föräldern lider av en 

psykisk funktionsnedsättning.  

Tidigare har det enligt Becker (2007) hävdats att det inte finns något vetenskapligt belägg för 

att det är någon större skillnad mellan vad unga omsorgsgivare gör i hemmet jämfört med 

andra barn. Nyare forskning visar dock att det finns en skillnad mellan dessa barn, både i u-

länder, i-länder och i olika kulturer. Skillnaderna visar sig främst i omvårdnadens 

utsträckning, hur den ser ut, tiden den tar samt hur detta påverkar barnets utveckling, både 

socialt och ekonomiskt. I Storbritannien har Warren (2006) gjort en undersökning mellan 

unga omsorgsgivare och andra barn. Studien visade att unga omsorgsgivare i större 

utsträckning utför omsorgsarbete i form av känslomässigt, hushållsmässigt och hygienmässigt 

stöd till någon familjemedlem än andra barn. Studien visade även att unga omsorgsgivare ofta 

hämmas i sina möjligheter på olika sätt, genom att dessa barn har fler hinder i att nå sina 

framtida mål och ambitioner. Den största anledningen till varför barn hindras från att nå sina 

framtida ambitioner beror främst på ekonomiska orsaker, medan unga omsorgsgivare även 

hämmas på grund av att de måste ta hand om en familjemedlem.  

I en kvalitativ intervjustudie av Heyman (2013) skriver författaren att alla omsorgsgivare ska 

få sina behov tillgodosedda och finansierade av skattemedel av ‘’The National Health Service - 

NHS’’ i England. Lagstiftning som kom år 1995 gav omsorgsgivare rätt till just detta. Dessutom 

definierar samma lagstiftning begreppet ung omsorgsgivare till en person under 19 år som tar 

allt eller stort ansvar för någon annan som är sjuk eller funktionsnedsatt. Vidare beskriver 

författaren att unga omsorgsgivare faller in både i kategorin ‘’Children in need’’ och som 

omsorgsgivare i kategorin ‘’Caregivers’’. Vidare skriver Becker (2007) att i Storbritannien har 

unga omsorgsgivare laglig rätt att få sina egna behov prövade samt om deras förmåga att bidra 

med omsorg till någon familjemedlem. I vissa fall har de även rätt till ekonomisk ersättning för 

detta. I många fall hamnar unga omsorgsgivare under kategorin ‘’Children in need’’ vilket 

innebär att barnet och dennes familj har rätt att få lämpligt stöd. Dessutom förekommer unga 

omsorgsgivare som kategori i bland annat vägledande dokument för personer som arbetar med 

social omsorg och hälsa. Trots dessa rättigheter finns det fortfarande svagheter i det brittiska 

välfärdssystemet när det gäller unga omsorgsgivare. Många unga omsorgsgivare har inte fått 

sina behov prövade och många är inte heller i kontakt med någon form av stödåtgärd. Becker 

skriver även att den vägledning som finns, i många fall är förvirrande och komplex för många 

som arbetar inom den sociala välfärden. I Australien, beskriver Becker, finns stöd till unga 

omsorgsgivare bland annat i form av läger, webbsidor, nyhetsbrev, mentorsprogram och 

stödsamtal. Många av dessa projekt drivs dock inte av statliga myndigheter, utan främst av 

ideella organisationer. Till skillnad mot Storbritannien har inte heller unga omsorgsgivare 

några lagliga rättigheter när det kommer till erkännande och stöd i Australien.  

2.1.2 De professionellas perspektiv 

I en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer av Gray, Robinson och Seddon 

(2007), skriver författarna att de intervjuat professionella i Storbritannien inom både den 

statliga och den ideella sektorn gällande unga omsorgsgivare med en förälder med en psykisk 
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funktionsnedsättning. Resultatet visade att de professionella ansåg att den största utmaningen 

låg i att unga omsorgsgivare ofta lever i social isolation. När det gäller att garantera säkerheten 

för barn, uttryckte de professionella en svårighet i detta när det kom till unga omsorgsgivare 

eftersom det finns så många av dessa fall. Säkerheten för unga omsorgsgivare kommer därför 

i skymundan. Intervjupersonerna ansåg att det var framgångsrikt med specifika forum och 

grupper där unga omsorgsgivare kan träffas och prata med professionella och andra i liknande 

situation om sina erfarenheter. Dessa typer av mötesplatser ger de unga en säker plats att vara 

på samt att den sociala isolationen motarbetas.  

I en kvalitativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer av Smyth, Blaxland och Cass (2010), 

intervjuades beslutsfattare och servicearbetare i Australien. Dessa identifierade tre olika sätt 

de ansåg var bäst att stötta unga omsorgsgivare på. Ett av dem var att motivera den unge till 

att söka och ta emot olika stödinsatser. Detta kunde ibland vara problematiskt eftersom vissa 

unga inte vill identifiera sig som omsorgsgivare. En respondent uttryckte att hon snarare 

brukade beskriva stödinsatsen än att berätta att den var för unga omsorgsgivare, något som 

var framgångsrikt. Ett annat sätt att stödja de unga är att skapa nätverk i vilka information 

delas till andra om vilka tjänster som finns att tillgå. Detta inkluderade att utbilda andra 

organisationer om förekomsten av unga omsorgsgivare och vad det innebär såväl som vilket 

stöd som finns.  

I Smyth m.fl. (2010) studie ansåg beslutsfattarna och servicearbetarna som intervjuades att 

skolan är en viktig plats där unga omsorgsgivare kan hittas. Det fanns dock delade 

uppfattningar av hur framgångsrikt det är att gå ut i skolor och berätta om vilket stöd som 

finns. Vissa ansåg inte att skolan var förstående för unga omsorgsgivares situationer, och att 

det därför inte var ett bra sätt att ta sig an problemet. Däremot såg de att skolan var en viktig 

del i att utbilda och nå elever och unga omsorgsgivare, om skolan var mottaglig för det. 

2.1.3 Barnens perspektiv 

Aldridge, Clay, Connors, Day och Gkiza (2016) har genomfört en kvalitativ intervjustudie 

utförd på barn mellan 6 och 17 år, och deras familjer, i England. Alla föräldrar i studien hade 

en eller flera diagnoser av något fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Hos barnen fanns en 

osäkerhet som grundades i att de inte kunde förutsäga hur mycket omsorg föräldern skulle 

behöva från dag till dag, då det varierade kraftigt. En annan del som bidrog till att barnen 

kände sig osäkra var föräldrarnas oförmåga att delge dem kunskap om sina sjukdomar. Många 

föräldrar berättade för sina barn att de exempelvis hade ont, men delgav dem inte hela den 

komplexa bilden av sjukdomen. Anledningar till detta var både att de inte ville oroa sina barn 

samt att de ansåg att barnen var för små för att ta till sig detaljer av sjukdomen. Vissa av barnen 

drog sig även för att fråga om sjukdomen för att inte skapa obehag för föräldern.  

Smyth m.fl. (2010) skriver att det är vanligt att unga omsorgsgivare i Australien inte ser sig 

själva som just detta. Detta kan bero på samhällets normer kring omsorg, att det är vuxna som 

ska ta hand om barn. På grund av detta finns en tro om att många unga omsorgsgivare är dolda, 

eftersom samhällets syn inte relaterar unga och barn till omsorgsrollen, de ses snarare som 

mottagare av omsorgen. En konsekvens av detta kan bli att många unga omsorgsgivare inte får 

det stöd och den hjälp de behöver. Författarna skriver även att många unga omsorgsgivare inte 
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ser sig som det eftersom deras syn är att de bara hjälper till hemma på ett sätt som de inte 

anser är onormalt eller annorlunda.  

Smyth m.fl. (2010) redovisar även i sin studie att många unga omsorgsgivare i Australien är 

medvetna om att de kommer från annorlunda förhållanden jämfört med sina vänner. Därför 

kände sig många lättade när de på läger fått träffa andra unga omsorgsgivare i liknande 

situationer som de kunde relatera till. Aldridge m.fl. (2016) beskriver också att flera unga 

omsorgsgivare i England uttryckt detta. De menar att det var lättare att dela med sig av sina 

känslor till andra ungdomar eller barn som upplevt liknande saker. Vissa uttryckte även en 

befrielse över att få en chans att vara barn igen när de varit med på läger eller andra projekt 

som varit anpassade för just unga omsorgsgivare. Dessa projekt var av många olika slag, det 

kunde exempelvis vara en aktivitet på barnets hemort eller annan ort, på en vardagskväll eller 

en hel helg. Det kunde vara ett restaurangbesök, en sportaktivitet eller en diskussionskväll.  

Aldridge (2006) skriver att många unga omsorgsgivare i Storbritannien är barn till en förälder 

med en psykisk funktionsnedsättning. Studien visade dessutom att unga omsorgsgivare i stor 

utsträckning även ger känslomässigt stöd till sin förälder som har en psykisk 

funktionsnedsättning, oftast bara genom att finnas där som ett stöd när föräldern mår dåligt. 

Författaren skriver att denna studie visar att även om barnet tar på sig en slags ‘’föräldraroll’’, 

så ser ändå barnet oftast sin förälder som just det.  

2.1.4 Konsekvenser med rollen som ung omsorgsgivare 

Aldridge (2007) beskriver i en artikel baserad på engelsk forskning att konsekvenser av att vara 

en ung omsorgsgivare kan vara begränsat socialt nätverk, utebliven skolgång, känslomässiga 

svårigheter samt en komplicerad övergång till vuxenlivet. Däremot påpekar Aldridge att det är 

möjliga konsekvenser och inte en oundviklig utgång. Vidare beskriver hon att vissa 

professionella socialarbetare automatiskt antog att barnet till en person med psykiska 

funktionshinder var en ung omsorgsgivare som behöver hjälp, detta utan att tala om saken 

med varken föräldern eller barnet.  

I Heymans (2013) studie i England framkom att unga omsorgsgivare som inte fått något stöd 

under en lång tid hade svårt att se sina egna behov eftersom de var så fokuserade på omsorgen 

till sin anhörige. Av denna anledning skriver författaren att stöd till den unge bör sättas in så 

tidigt som möjligt för att förebygga att personen inte blir så djupt försjunken i vården av den 

anhörige. Aldridge m.fl. (2016) tar istället upp positiva konsekvenser som unga omsorgsgivare 

i England själva tillskrev sig. Exempelvis kände de sig stolta över att de klarade så mycket 

själva, som att städa och laga mat. De kände sig mer mogna och självständiga än sina jämnåriga 

vänner, vilket enligt dem var positivt. Liknande detta beskriver Smyth m.fl. (2010) att en 

positiv aspekt med att kallas för ung omsorgsgivare, var att det gav ungdomarna bekräftelse 

och erkännande för deras arbete de gör för någon annan. Det fick dem att känna sig speciella. 

Att kallas för ung omsorgsgivare fick vissa att inse att de axlar ett större ansvar än andra unga.  

Aldridge m.fl. (2016) presenterar negativa konsekvenser för skolgången bland unga 

omsorgsgivare. Flera unga omsorgsgivare uttryckte en oro över att lämna personen med 

omsorgsbehov hemma ensam för att själva gå till skolan, de hann inte göra läxor och hade svårt 
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att koncentrera sig på lektioner. I de fall där skolpersonalen var ovetandes om situationen 

hemma uttryckte barnen att det var extra svårt att hinna med skolgången. Några av dessa barn 

hade valt själva att inte berätta om sin situation för skolan då de inte ville bli behandlade 

annorlunda jämfört med sina skolkamrater.  

2.1.5 Att arbeta med unga omsorgsgivare 

Aldridge (2007) lägger stor vikt vid att uppmärksamma unga omsorgsgivare och ge plats för 

dem att uttrycka sina egna åsikter. Hon beskriver att vissa barn har visat sig motvilliga eller 

oförmögna till att beskriva sin situation med ord. För att försöka komma runt problemet fick 

dessa barn istället en kamera för att fotografera sin vardag och på så sätt beskriva med bilder 

istället för med ord. Detta medförde att fler barn fick chans att uttrycka sina åsikter i studien 

vilket i sin tur gav en bredare kunskap om ämnet. Att få se barnens liv ur deras synvinkel, ur 

deras bilder, kan ge en ännu djupare förståelse för deras situation och skapa möjlighet för stöd 

på deras egna villkor. Aldridge återkommer till att det är positivt att mycket forskning och 

politik numera försöker utgå från barnets egen synvinkel och försöker uppmärksamma deras 

röster. Däremot trycker hon på att det är viktigt att möjliggöra att alla röster hörs, även de barn 

som inte skriker högst.  

Heyman (2013) skriver att det inte finns tillräckligt med kunskap och litteratur om personer 

som arbetar med unga omsorgsgivare samt att det ännu inte har någon professionell 

förankring. Detta går att jämföra med det sociala arbetet i helhet, som är ett etablerat yrke och 

som har ett erkänt akademiskt ämnesområde. Studien visar även att personer som arbetar med 

unga omsorgsgivare ansåg att en viktig del i deras arbete var att förstå och stödja relationen 

mellan omsorgsgivaren och mottagaren som något som även kan existera utanför 

omsorgsrollen. Även om själva omsorgsrollen är olämplig för barnet och dess utveckling, så 

bidrar den till en slags närhet mellan barnet och den anhörige som önskades finnas kvar även 

när själva omsorgen från barnets sida försvann. 

Aldridge (2006) beskriver att det finns en debatt om vad som är bra och dåligt med att unga är 

omsorgsgivare. Enligt Aldridge kan det ändå fastslås att om någon vill hjälpa ett barn som är 

omsorgsgivare till en förälder med en psykisk funktionsnedsättning, måste barnets behov och 

det barnet bidrar med synliggöras. I många fall har det visat sig att föräldern haft stöd från 

myndigheter gällande sin psykiska ohälsa, men att det barnet gör i hemmet förbisetts. Detta 

behöver inte nödvändigtvis ha gjorts med flit, utan kan snarare bero på att det saknas kunskap 

om i vilka sammanhang unga omsorgsgivare kan förekomma. Barn som tar hand om andra 

behöver själva stöd i detta såväl som stöd i att hantera sin förälders sjukdom. Dessutom måste 

de erkännas för det arbete de gör.  

2.2 Svensk forskning 

Nedan presenteras den svenska forskningen som är relevant för denna studie. Forskningen 

som presenteras är baserad på en rapport samt två studier. 
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2.2.1 De professionellas perspektiv 

Gould (1995) har studerat unga omsorgsgivare i Sverige och kartlagt hur mycket stöd de får 

från samhället. Han konstaterar att barn till föräldrar med socialt accepterade sjukdomar 

känner sig stöttade i sitt omsorgsgivande. Barn till föräldrar med exempelvis 

missbruksproblematik, som inte är socialt accepterat, känner inte stöd på samma sätt. Vidare 

beskriver Gould att i förarbetet till hans studie var det flera socialarbetare som inte var 

medvetna om att det ens existerade unga omsorgsgivare i Sverige. De menade att 

välfärdssystemet fångade upp alla människor och att det på grund av det inte skulle finnas barn 

med så stort ansvar. Författaren för en diskussion om skillnaden mellan de socialarbetare som 

är medvetna och omedvetna om unga omsorgsgivare grundas i att vissa har tagit åt sig av 

riktlinjerna att se till hela bilden och hela nätverket mer än andra. De som ser hela bilden har 

större möjlighet att upptäcka dessa ungdomar än de som inte har det. 

Gould (1995) beskriver ett antal intervjuer gjorda med både svenska unga omsorgsgivare och 

professionella socialarbetare. De flesta av ungdomarna hade en etablerad kontakt med svenska 

myndigheter, exempelvis hade de en kontaktperson eller praktisk hjälp som avlastande insats. 

De som inte hade någon insats uttryckte förutom praktisk hjälp, en önskan om att få dela sina 

erfarenheter med andra ungdomar i samma situation. I intervjuerna med socialarbetarna blev 

två olika typer synliga i arbetet med unga omsorgsgivare. Den första, “nätverksarbetaren”, 

fokuserade på nätverket kring ungdomen och försökte hitta stöd och hjälp i dess närhet. Den 

andra, “skrivbordsarbetaren”, försökte hitta lösningar med ungdomen själv och såg inte den 

större bilden på samma sätt som den första typen. 

2.2.2 Barnens perspektiv 

Alexanderson och Näsman (2015) redovisar sin rapport om sitt forskningsprojekt Barn i 

missbrukarmiljöer (BIM). I projektet har barn, unga och föräldrar intervjuats. Författarna 

skriver att det i intervjuer med barn framkommit att många beskriver att de utför 

omsorgsuppgifter i hemmet genom att exempelvis laga mat, städa och diska. Omsorgen kan 

även innefatta att hjälpa föräldern om den exempelvis ramlat eller har svårt att gå på grund av 

berusning. Studien visade ytterligare att omsorgsarbetet kunde omfatta att finnas som ett 

känslomässigt stöd för den missbrukande föräldern. Många barn som intervjuades uttryckte 

att de inte ville lämna föräldern, dels på grund av att föräldern inte skulle behöva vara ensam, 

och dels för att de inte vågade på grund av rädslan att något hemskt skulle kunna hända den 

berusade föräldern. I studien framkom det även att flera av barnen som intervjuades var med 

i någon form av stödgruppsverksamhet. Dessa barn uttryckte detta som något positivt för dem 

i deras situation, eftersom det bland annat gjorde att de fick träffa andra i liknande situationer 

och på så sätt inte kände sig lika ensamma.  

Nordenfors m.fl. (2014) redovisar en kvantitativ enkätstudie som svenska skolungdomar i 

nionde klass svarat på kring omsorgsarbete i hemmet. 7% av ungdomarna utförde ‘omfattande 

omsorgsarbete’ i hemmet, vilket avgjordes av hur ofta och hur mycket omsorgsarbete de 

utförde. I studien efterfrågades omsorgsarbete gällande föräldrar eller syskon, andra personer 

som fanns i ungdomens närhet togs inte upp vilket begränsade definitionen av en ung 

omsorgsgivare. Inom Nordenfors m.fl. enkätstudie skickades det även ut en webbenkät till 
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ungdomar mellan 15 och 18 år som ansåg sig ge stöd, vård och omsorg till en nära anhörig, 

vilken 12 stycken svarade på. Det låga antalet tros bero på att unga inte definierar sig själva 

som unga omsorgsgivare. De som svarat på webbenkäten uttryckte både positiva och negativa 

konsekvenser av att utföra omsorgsarbete, endast en person svarade att hen aldrig upplevde 

något positivt. De uttryckte exempelvis att stress och oro var en vanligt förekommande 

konsekvens. Något som var positivt var känslan av att utföra något nyttigt och att lära sig 

hantera problem.  

Nordenfors m.fl. (2014) beskriver att unga omsorgsgivare i Sverige är en dold grupp då ungas 

omsorgsarbete inte är något som vanligtvis talas om. Det talas i den samhälleliga debatten 

istället om enskilda barn och anhöriga barn, vilket även speglas i den svenska lagstiftningen. 

De betonar vikten av att de som möter barn i sitt arbete måste börja ta upp frågan om 

ansvarstagande och omsorgsgivande med barnen för att kunna lyfta upp ämnet till ytan. 

2.3 Reflekterande sammanfattning av tidigare forskning 

Unga omsorgsgivare är ett relativt utforskat område internationellt. Under internationell 

forskning presenteras forskning från främst andra västerländska länder. Värt att påpeka är att 

dessa välfärdssystem skiljer sig från det svenska, men det går ändå att göra kopplingar och se 

skillnader utifrån detta. Sammanfattningsvis visar internationell forskning att unga 

omsorgsgivare är en dold grupp i samhället och att det är svårt att veta hur många de är. 

Dessutom visas att ansvaret som unga omsorgsgivare tar på flera sätt hämmar dem i sin 

personliga utveckling. Internationell forskning visar även att det finns stödjande arbete och 

rättigheter för dessa barn i vissa av länderna, men att arbetet med dem ibland kan vara 

komplext och svårt för de professionella att implementera i praktiken. 

I jämförelse med den internationella forskningen om unga omsorgsgivare är detta inte ett 

utbrett område i svensk forskning, vilket blev tydligt i datainsamlingen till denna studie. En 

stor del av den forskning som finns inom detta område berörs i förhållande till forskning om 

barn och unga som lever i familjer där det finns missbruk eller psykisk funktionsnedsättning, 

den är inte specifikt riktad mot unga omsorgsgivare. Med andra ord ser vi att forskningen kring 

unga omsorgsgivare i Sverige många gånger hamnar i skuggan av annan forskning. Den 

svenska forskningen konstaterar dock att unga omsorgsgivare inte har något lagstadgat stöd 

specifikt för dem, något som finns i vissa andra länder. Den konstaterar även att unga 

omsorgsgivare är en dold grupp, både i samhället och bland professionella. 

I relation till denna studie är den tidigare forskningen av betydelse då ambitionen med detta 

arbete är att belysa unga omsorgsgivares situationer. Den tidigare forskningen är av vikt då 

den visar att unga omsorgsgivare är en dold grupp samt att det finns ett kunskapsglapp. 

Kunskapen om detta kan i sin tur förhoppningsvis leda fram till användbara 

förbättringsförslag i arbetet med denna grupp. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV: BARNDOMSSOCIOLOGI 

Följande avsnitt redogör den teoretiska ansats som senare kommer att användas som ett 

analytiskt verktyg för att granska det empiriska material som studien mynnat ut i. 

Då denna studie utforskar hur professionella inom kommunen arbetar för att stödja unga 

omsorgsgivare, har det varit adekvat att använda ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på 

barn. Därför valdes barndomssociologin, som fokuserar på att möjliggöra ett förhållningssätt 

för hur barns delaktighet kan lyftas upp och ses på i deras liv. Under tiden information samlats 

in om detta perspektiv har det blivit tydligt att olika barndomssociologer föredrar vissa 

begrepp och synsätt mer än andra. Av detta skäl skulle vi inte säga att barndomssociologin är 

ett homogent perspektiv, utan att det snarare är ett perspektiv som växt fram och präglats av 

olika forskares röster. Med detta sagt påpekas att de begrepp och forskare som valts att lyftas 

fram i kommande avsnitt är de som ses som mest lämpliga för studien. 

3.1 Den ”nya” barndomsforskningen – barn som aktörer 

Fernqvist (2013) skriver följande om barndomsforskningens framväxt i sin avhandling: 

Det barndomssociologiska fältet har under de senaste decennierna växt fram som en kritik mot 

hur ett utvecklingsorienterat perspektiv på barn och barndom dominerat vetenskap och 

offentlig debatt. Denna kritik har varit central i teoribildningen. Likaså har 

samhällsvetenskapernas osynliggörande av barn som sociala aktörer och social kategori 

beskrivits som en bidragande orsak till fältets etablering (s.20).  

Även Näsman (2004) påpekar att den nya forskningen på barndom har ett annorlunda synsätt 

än den tidigare. I den nya ses barn som en egen social kategori som bör ha samma villkor som 

andra kategorier. Med detta finns ett kritiskt förhållningssätt till det som ‘’familialiserar’’ barn, 

till exempel att barn mer ses som en egenskap till något annat i begreppen ‘’barnfamilj’’ och 

‘’ensamstående med barn’’ än som någon som är självständig. Detta gör att det finns risk för 

att barn inte ses som en enskild utan mer som en komponent. Ur ett barndomssociologiskt 

perspektiv ses barndom som en social konstruktion och att vara barn är därmed en social 

position. Det innebär att dess innebörd bestäms i relation till andra sociala positioner, som 

relationen mellan barn och förälder, eller barn och vuxen. Barndomen i sig definieras alltså i 

skillnaderna som finns mellan att vara just barn och vuxen. Näsman skriver att tidigare 

forskning om barndom har sett detta som en väg mot att bli vuxen, där barnet på vägen ska 

utvecklas och mogna.  

‘’I den nya barndomsforskningen ses barn som aktörer, som själva tolkar sin värld, reflekterar, 

skapar mening och agerar, aktörer som därmed deltar i att konstruera sina liv och påverka sina 

villkor’’ (Näsman, 2004, s. 58). Näsman (2004) skriver att genom att ha ett perspektiv på barn 

som aktörer möjliggörs att se de hinder som finns i barns handlingsutrymme som en följd av 

deras underordning. Barn hämmas i sitt handlingsutrymme av samhället på flera sätt, till 

exempel genom att samhället har lagar och regler om åldersgränser. Vissa finns för att skydda 
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barn, andra för att ge barn rättigheter och skyldigheter. Med ett aktörsperspektiv på detta kan 

det ifrågasättas varför samhället är strukturerat på detta sätt. Gränserna är satta av vuxna, för 

att barn inte anses kunna skydda sig själva eller hävda sina egna rättigheter. Vidare skriver 

författaren att föräldrarna är ansvariga att tillhandahålla skydd, vård och omsorg till barnet. 

Om detta inte görs är det statens skyldighet att ingripa för att se till att barnets behov 

tillgodoses.   

Halldén (2003) beskriver hur barndomsforskare ser på barndom som en period i livet och 

tillskriver begreppet en samhällelig betydelse. Författaren lyfter fram att begreppet 

barnperspektiv är mångtydigt, bland annat har det olika betydelse i politik och forskning. Hon 

skiljer på barnperspektiv och barns perspektiv och framhäver vikten av att hänsyn tas till 

barnets eget perspektiv inom barnperspektivet. Att det är viktigt att barnets egen röst får höras 

och inte endast någon annan som företräder barnet. För att förtydliga innebär barnperspektiv 

att exempelvis uppmärksamma olika konsekvenser som politiska beslut kan medföra för barn, 

men barnets egen åsikt behöver inte tas i akt. För att fånga barns perspektiv däremot krävs det 

att barnet själv får framföra sin åsikt. Halldén beskriver att barndomsforskare gemensamt 

poängterar att barn borde studeras som sociala aktörer och inte som “becomings”. Barn ses då 

inte endast som blivande vuxna utan som en egen intressant grupp. Qvortrup (1994) beskriver 

denna tanke och jämför begreppet “beings” med “becomings”. Barn är, precis som alla andra, 

människor med både behov och intressen. Han menar att det är speciellt viktigt att ifrågasätta 

hur dessa behov och intressen iakttas vid, främst politiska, beslut för att undvika att det ena 

prioriteras framför det andra. Samma tankegångar bör finnas när beslut kring barn kolliderar 

med beslut kring vuxna.  

Halldén (2003) beskriver vidare att barndomsforskning haft en liknande utveckling som 

kvinnoforskningen. Båda har handlat om att synliggöra en, i forskningssammanhang, osynlig 

grupp i samhället. Barndomsforskning vill lyfta fram de arenor där kunskap och makt utövas 

för att tydliggöra hur barn är beroende av vuxna. Om det understryks att barndom är socialt 

konstruerat blir det tydligt att den ständigt ändras och skapas. Barndomsforskare har även 

fastslagit att barn inte enbart kan ses som objekt som ett resultat av en biologisk och social 

process, skriver James och James (2004). De bör även ses som aktörer och deltagare. Barns 

åsikter och röster bör bli hörda eftersom de kan skapa en skillnad. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att barn skulle vara politiker till exempel, även om det kan förekomma. Vad som 

menas är att barn faktiskt har förmågan att se och inse konsekvenser olika val har, och att det 

inte bara behöver vara beroende av förhållandet mellan ålder och kompetens. Det gör att vi 

kan se barn som deltagare i olika sammanhang, och inte bara som en del av gruppen ‘’barn’’. 

3.2 Tabuisering 

En av Eriksson och Näsmans (2007) studier handlar om barn som upplever mäns våld mot 

kvinnor. Författarna menar att våld är ett exempel på något som är tabubelagt i samhället och 

att barn som därför upplever detta utsätts för ‘’tabuiserade’’ trauman. Med detta menar 

författarna att barnet inte får möjlighet att prata om det som de upplevt eftersom samhället 

ser det som något som inte bör pratas om. På detta sätt får inte barnet möjlighet att förstå de 
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upplevelser de varit med om, vilket kan leda till att de får en bild av sig själva som en del av 

problemet, eftersom det präglas av mycket skam och hjälplöshet att bära på en sådan 

hemlighet. Därför menar författarna att barnets berättelse måste synliggöras för att på så sätt 

hjälpa hen att hitta sätt att hantera upplevelsen på. Författarna beskriver vidare att om barnets 

berättelse inte giltiggörs bidrar det till att dessa barn blir fortsatt utsatta. Detta gör att barnet 

inte har någon som helst koll på vad som kommer att hända - något som de i många fall även 

upplever i sina hemsituationer. De har ingen kontroll och situationen är ofta oförutsägbar. Av 

denna anledning blir det ännu viktigare att barn som kommer från utsatta situationer får rätt 

till delaktighet i jämförelse med barn som inte upplevt liknande saker i sina hem. Här menar 

Eriksson och Näsman att delaktighet kan ses både ur ett omsorgsperspektiv och ett rättighets-

/aktörsperspektiv: 

Medan delaktighet ofta i huvudsak ses i ett aktörs- och rättighetsperspektiv, menar vi alltså att 

även ur ett omsorgsperspektiv kan delaktighet definieras som något centralt. Barns delaktighet 

kan bidra till att skapa goda förutsättningar för giltiggörande och i förlängningen för barns 

återupprättelse- och återhämtningsprocess (s.86–87). 

3.3 Synen på barn i lagar och välfärdssystem 

Den nya barndomsforskningen grundar sig till stor del i FN:s barnkonvention. Eriksson och 

Näsman (2007) skriver att barnkonventionen både belyser barnets utveckling och delaktighet, 

och att barnet nu ses som en fullvärdig medborgare redan under uppväxten och inte någon 

som är på väg mot att bli det. 

Liknande arbeten av Eriksson och Näsman (2009) belyser att samhället, både i Sverige och i 

andra länder, inte ser barn som kompetenta nog att fatta egna beslut och att deras delaktighet 

därmed inte värdesätts. Det råder en slags tudelning i åsikter gällande barns position i 

samhället, dels som aktörer i sina egna liv (subjekt) där de ses som kompetenta att agera och 

skapa sin egen barndom, men där den andra synen ser de som objekt som är beroende av att 

vuxna tar hand om och skyddar dem. Författarna menar att begreppet välfärd kan vara en del 

i dessa tudelningar, eftersom det ger oss uppfattningen om att någon annan ska vara ansvarig 

för barns omsorg. De menar att delaktighet visst kan vara en del av det som ingår i välfärden 

eftersom den svenska välfärden bygger på att ge individen resurser för att själv få kontroll över 

sitt liv. Författarna skriver därför att ‘’välfärd är då inte en motpol till rättigheter och aktörskap 

utan kan tvärtom sägas omfatta det’’ (Eriksson & Näsman, 2009, s.22). Författarna poängterar 

dock att det inte utesluter att barn behöver omsorg för att de ses som subjekt. Vidare skiljer de 

på barns roll som objekt och aktörer, där de kallar det första för ett omsorgsperspektiv och det 

andra för ett delaktighetsperspektiv. Omsorgsperspektivet synliggör maktrelationen som finns 

mellan barnet (omsorgsmottagaren) och den vuxne (omsorgsgivaren). 

Delaktighetsperspektivet visar på hur barn kan delaktiggöras. 
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3.4 Delaktighetsstegen 

Hart (1992) är en forskare som för UNICEF utformat sin så kallade delaktighetsstege. Hart 

skriver att begreppet delaktighet används i hans studie för att visa på processen av att dela med 

sig av beslut som påverkar någon och samhället där denne lever. Författaren skriver att 

delaktighet är en fundamental rättighet till medborgarskap. Delaktighetsstegen består av åtta 

steg. De första tre stegen innebär inget deltagande för barnet. Manipulation innebär att barnet 

manipuleras till något utan att de vet dess innebörd. Till exempel kan det vara att ett barn kläs 

i en t-shirt med ett politiskt budskap. Detta blir till manipulation om barnet inte har någon 

kunskap om budskapet. Dekoration är det andra steget, och innebär att barnet används som 

dekoration för något, exempelvis att en politiker fotograferas med ett barn i famnen. Symbol 

är det tredje steget. Här används barnet i sammanhang där det går att tro att hen får sin röst 

hörd, men egentligen inte får det. Utåt sett ser det ut som att barnet är delaktigt för att det 

deltar på arrangemanget, men får i själva verket inget inflytande i arrangemanget i sig.  

Hart (1992) skriver att från det fjärde steget börjar barn bli delaktiga, men på olika sätt. Detta 

kan bero på olika saker, som att barnet inte har möjlighet att delta till exempel, eller att barnet 

helt enkelt av olika skäl föredrar att delta på en lägre nivå. Författaren skriver att arbetet med 

barn ändå bör utformas för att maximera förutsättningarna för barns delaktighet. Det fjärde 

steget i Harts delaktighetsstege kallas för anvisad men informerad. Detta steg innebär att 

barnet förstår innebörden av sammanhanget, barnet vet vem som tagit beslut gällande deras 

deltagande och varför, barnet har en meningsfull roll i sammanhanget och vill själv delta efter 

att hen fått syftet av sammanhanget förklarat för sig. Däremot har barnet inget att säga till om 

själva besluten. Steg fem kallas för konsulterad och informerad. I detta steg av delaktighet är 

det vuxna som initierat sammanhanget, men har konsulterat barnet i dess åsikter och dessa 

ses som värdefulla. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn är det sjätte steget. Här 

är det också initierat av vuxna, men beslutsfattandet delas med barnet vilket gör det till en hög 

grad av delaktighet. Det näst sista steget, initierat och styrt av barn, innebär att barnet själv 

fattar beslut. Högst upp på stegen finner vi beslutsfattande initierat av barn delat med vuxna. 

Innebörden av detta är att barn själva skapar ett sammanhang som de delar med vuxna. Hart 

skriver dock att detta tyvärr är ganska ovanligt, eftersom det råder en brist i vuxna som bryr 

sig om det som intresserar barn och unga.  

4 METOD OCH MATERIAL 

Nedan presenteras studiens metod och material utifrån rubrikerna; val av metod, 

datainsamling och genomförande, databearbetning och analysmetod samt etiskt 

ställningstagande.  
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4.1 Val av metod 

Inför studien granskades olika metoder där för- och nackdelar vägdes mot varandra. Utifrån 

det bestämdes att en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer var mest gynnande 

för studien. Studiens syfte är att med hjälp av professionella socialarbetare se hur de beskriver 

att den valda kommunen arbetar förebyggande och stödjande med unga omsorgsgivare. Det 

stämmer överens med vad Bryman (2011) skriver om en kvalitativ ansats, att den används för 

att fånga en individs uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet. Larsson (2005) 

beskriver vidare att kvalitativ forskning försöker skapa en helhetsbild och nå individens 

subjektiva uppfattning utifrån egna ord och uttryck, vilket också stämmer överens med denna 

studies syfte. Semistrukturerade intervjuer ger enligt Bryman en trygghet för intervjuaren då 

det finns en utformad intervjuguide, men även att det möjliggör att följdfrågor ställs vilka kan 

bidra till att skapa heltäckande svar. Studien utgår från ett induktivt förhållningssätt, vilket 

enligt Larsson menas att ett fenomen studeras utan förutfattade hypoteser och teori och 

begrepp avgörs av det empiriska materialet. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

I det inledande skedet av studien formulerades syfte och frågeställningar samt en motivering 

till varför området var viktigt. Därefter påbörjades sökning efter tidigare forskning för att 

skapa en övergripande kunskapsbild av ämnet. Databaserna Social Services Abstract och 

Sociological Abstracts och sökorden young carers, mental health problem, drug abuse, 

addiction, caregiving, professional och support användes i varierande kombinationer. Det 

söktes efter både internationell och svensk forskning. Sökning gjordes också på publika 

databaser samt bland böcker i Mälardalens Högskolas bibliotek. I studien har ett målinriktat 

urval använts gällande intervjupersonerna. Med det menas enligt Bryman (2011) att valet 

genomförs utifrån relevans för forskningsmål. Intervjupersonerna skulle ha någon erfarenhet 

av arbete med unga omsorgsgivare för att kunna kopplas till syftet med studien.  

Ett missivbrev (se bilaga A) utformades med en kort presentation av studien och dess syfte. 

Detta skickades ut till personer som på något sätt kunde tänkas ha kommit i kontakt med unga 

omsorgsgivare i sitt arbete. I missivbrevet efterfrågades personer som ansåg sig ha erfarenhet 

av arbete med unga omsorgsgivare. Ett flertal sökningar gjordes på den valda kommunens 

hemsida för att hitta kontaktuppgifter till möjliga intervjupersoner, som kontaktades via mail. 

För att utöka omfattningen av studien söktes intervjupersoner med olika slags 

arbetsbefattning. Inför intervjuerna kontaktades 50 stycken tänkbara intervjupersoner där 

fem stycken tackade slutligen ja till att delta i studien. Det var två skolkuratorer, en 

familjebehandlare, en familjevägledare och en socialsekreterare (teamledare). Dessa kallas i 

studien för skolkurator 1, skolkurator 2, familjevägledare, familjebehandlare och 

socialsekreterare. Skolkurator 1, arbetar på en låg- och mellanstadieskola och skolkurator 2 

arbetar på en högstadieskola. Familjevägledaren arbetar på en stödgruppsverksamhet för barn 

till föräldrar med missbruksproblematik och familjebehandlaren på en resursenhet för barn 

och familj. Socialsekreteraren arbetar som teamledare på en individ- och familjeomsorgsenhet 

(IFO). 
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Då det var bestämt att semistrukturerade intervjuer skulle användas i studien skapades en 

intervjuguide (se bilaga B). Intervjufrågorna utformades utifrån studiens frågeställningar. Likt 

det Kvale och Brinkmann (2009) beskriver omformulerades frågeställningarna till ett mer 

vardagligt språk i intervjufrågorna för att anpassa dem till intervjupersonerna. I huvudsak 

utgick alla fem intervjuer från samma frågor, men då intervjupersonerna hade olika 

professioner fick ett par av frågorna formuleras utifrån vad som kunde tänkas passa respektive 

intervjupersons arbetssituation. Innan de riktiga intervjuerna genomfördes testades 

intervjuguiden i en provintervju. En av intervjupersonerna ville träffas på högskolan, de andra 

fyra möttes upp på respektive arbetsplats när intervjuerna skulle genomföras. Vi var båda 

närvarande vid samtliga intervjutillfällen, men det var enbart en som höll i intervjun. Den 

andra personen observerade intervjun, tog anteckningar och kom med eventuella följdfrågor 

där det behövdes. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att möjliggöra transkribering 

av dem vid ett senare tillfälle samt för att, som Bryman (2011) tar upp, intervjuaren inte skulle 

bli distraherad av att ta anteckningar utan kunna hålla fullt fokus på intervjupersonen. 

Intervjuerna varade mellan 30–50 minuter vardera.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Den information som skapats vid intervjuerna transkriberades ordagrant för att inte missa 

någon viktig fakta. Materialet sammanställdes sedan i ett dokument och färgkodades utifrån 

frågeställningarna som också utgjorde tematiseringen. När citat i studien redovisas, märks de 

i vissa fall ut med ’’..’’. Detta innebär i denna studie en tankepaus från intervjupersonen, och 

inte att något har klippts bort ur citatet. 

Tematiseringen består av de tre frågeställningarna samt ytterligare ett tema som framkom 

under intervjuerna som i resultatet kallas för ’’Ansvar’’. Därefter kunde relevanta delar av 

materialet plockas ut för att bilda resultatet och sedan analyseras med tidigare forskning och 

den teoretiska ansatsen. Materialet har lästs upprepade gånger för att hitta vad 

intervjupersonerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt, som Bryman (2011) beskriver 

ligger tyngden på vad som sägs i en tematisk analys, och inte på hur det sägs. 

Intervjupersonerna och dess arbetsplatser avidentifierades i resultatet för att bibehålla 

konfidentialitet i studien.  

4.4 Etiskt ställningstagande 

I ett inledande skede av studien ställdes frågan om intervjuerna skulle utföras med barn, de 

som definierar sig som unga omsorgsgivare, eller med de professionella som arbetar med dem. 

Högskolans riktlinjer pekade mot det sista alternativet, vilket också valdes, då det kan vara 

känsligt att intervjua barn i en redan utsatt situation. Om hänsyn ska tas till det 

delaktighetsperspektiv Eriksson och Näsman (2009) beskriver, där barn ses som kompetenta 

varelser, är det barnet själv som är expert på sin situation. I en artikel av Cater och Øverlien 

(2014) diskuteras att vissa barn stärks av att kunna bidra till forskning som kan underlätta för 

andra barn i liknande situationer. De tar även upp att barn kan vara kompetenta och sårbara 
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på samma gång, vilket innebär att forskaren bör vara flexibel och uppmärksam på barnets 

känslor i ett känsligt intervjusammanhang. Med detta i åtanke hade det inte varit en omöjlighet 

att intervjua barn i detta sammanhang. Forskningen riktades istället mot de professionellas 

upplevelser av arbetet med unga omsorgsgivare, då även de är experter på sin egen situation, 

det vill säga sitt arbete. 

Studien har utgått från de forskningsetiska principer som Bryman (2011) beskriver. Den första 

principen är informationskravet, vilket innebär att forskaren informerar om syftet för 

undersökningen, att det är frivilligt att delta och att intervjupersonen kan avbryta när helst den 

vill, samt vilka moment som ingår i studien. Detta informerades intervjupersonerna om i 

missivbrevet som de mottog via mail vid den inledande kontakten. Intervjuaren upprepade 

även informationen innan intervjun började. Den andra principen är samtyckeskravet. 

Bryman förklarar detta med att deltagaren själv har rätt att bestämma om hen vill medverka i 

studien, vilket innefattar att vårdnadshavares godkännande krävs när det gäller minderårigas 

samtycke. Det etiska övervägande som gjordes innan studien gällande att inte intervjua barn 

eller deras föräldrar gällande rollen som unga omsorgsgivare, gjorde att samtyckeskravet 

endast gällde om de professionella ville delta eller inte i studien. Den tredje principen enligt 

Bryman är konfidentialitetskravet, som rör de inblandade personernas rätt att förbli privata. 

Vilket iakttogs i denna studie genom att inte använda riktiga namn på personer eller platser 

inom kommunen. Istället för att skriva ut intervjupersonernas riktiga namn används deras 

arbetsbefattning för att skilja dem åt i studien. Den fjärde och sista principen enligt Bryman är 

nyttjandekravet, som innebär att information som samlas in i studien endast får användas 

gällande forskningsändamålet. Detta blev intervjupersonerna informerade om och allt 

material som inte publicerades kommer att förstöras efter examination.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras det resultat som framkommit av intervjuerna vilket även analyseras utifrån 

teori och forskning. Avsnittet är uppdelat i fyra delar. I den första delen ligger tyngdpunkten 

på det förebyggande arbetet och i det andra på det stödjande arbetet som bedrivs i den valda 

kommunen. I den tredje delen redovisas intervjupersonernas egna förslag på 

förbättringsarbete. Slutligen presenteras en sammanställning av intervjupersonernas 

förståelse av unga omsorgsgivares situation med fokus på det ansvar de tar. Genomgående i 

intervjuerna är det tydligt att unga omsorgsgivare inte är synliga som grupp då 

intervjupersonerna återkommer till att berätta generellt om barn till föräldrar med 

missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning istället för att tala om specifikt unga 

omsorgsgivare. 
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5.1 Förebyggande arbete 

Nedan beskrivs det empiriska materialet som samlats in för att besvara den första 

frågeställningen. Detta kopplas i sin tur till tidigare forskning samt det teoretiska perspektivet. 

5.1.1 Begreppet unga omsorgsgivare 

En av studiens frågeställningar rör hur den valda kommunen arbetar för att fånga upp och 

synliggöra unga omsorgsgivare. I intervjuerna ställdes frågan om intervjupersonerna ansåg att 

unga omsorgsgivare som begrepp är allmänt känt i samhället. Alla intervjupersoner var 

överens om att det inte är känt. Skolkurator 1 tror att det beror på att dessa barn själva döljer 

sin situation på grund av skam inför samhället. Becker (2007) tar, förutom att unga 

omsorgsgivare är en dold grupp, upp att det tidigare ifrågasatts om unga omsorgsgivare tar 

mer ansvar i hemmet än andra, vilket det i ny forskning är bevisat att de gör. Att ifrågasätta 

detta visar att det saknas kunskap kring deras situation. Denna tanke bekräftas av skolkurator 

2, som inte hört begreppet tidigare och lyfter upp att hen inte tror att samhället förstår hur 

mycket ansvar dessa barn kan ta i hemmet. Ytterligare en anledning till att begreppet inte är 

allmänt känt kan vara att det, som Nordenfors m.fl. (2014) beskriver, inte tas upp i svensk 

lagstiftning. Unga omsorgsgivare kan fångas upp av svensk lagstiftning då socialtjänsten har 

ett generellt ansvar för barn, som det beskrivs i ett dokument av Socialstyrelsen (2013).  

Vidare lyftes frågan om begreppet unga omsorgsgivare är känt inom det sociala arbetet. 

Intervjupersonerna är även i den frågan eniga, de anser att det är lite mer känt i det sociala 

arbetet, men samtidigt inte något som talas om dagligen. Socialsekreteraren menar att inom 

socialt arbete finns en annan syn än generellt i samhället. Hen menar att begreppet unga 

omsorgsgivare inte används i socialt arbete. Liknande detta resonemang tar Gould (1995) upp 

att han märkte vid sökande efter intervjupersoner till hans studie att många socialarbetare var 

omedvetna om att det existerade unga omsorgsgivare i Sverige redan på 90-talet. Skolkurator 

1 beskriver att hen tror att det är olika på olika skolor hur mycket socialt stöd som ges och hur 

medvetna personalen är, främst beroende på hur mycket kuratorstid det finns att tillgå. 

Halldén (2003) beskriver att barndomsforskning, likt kvinnoforskning, handlat om att 

synliggöra en osynlig grupp i samhället. Det sociala arbetet kan liknas vid denna mening, att 

genom arbete blir det mer möjligt att upptäcka unga omsorgsgivare som tidigare nämnts är en 

dold grupp.  

5.1.2 Uppmärksamma barnen tidigt 

På frågan om vad skolan gör för att uppmärksamma unga omsorgsgivare svarar skolkurator 2:  

Jag vet inte.. vad gör man för att upptäcka dom? Man gör ju egentligen inte det förrän man 

hamnar i att sitta och prata om det, tror jag. Jag tror många är omedvetna om, man ser nog bara 

trötta ungdomar som inte orkar och.. nu är skolan viktig och då kanske den här har varit uppe 

och hjälpt småsyskonen till dagis och.. skött tvätten och man vet inte allt. 
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Skolkurator 2 beskriver att hen arbetade på en annan skola tidigare och var där engagerad i 

miljöråd och elevråd. Då lärde hen och eleverna känna varandra på ett annat sätt, vilket gjorde 

det möjligt att uppmärksamma de elever som inte mådde bra tidigt, än i de fall när 

skolkuratorn har en mer anonym roll och mindre kontakt med eleverna. Vidare berättar 

skolkurator 2 att det kunde vara svårt att gå in i klassrummet och hämta en elev som hade tid 

för samtal utan att resten av klassen reagerade “Oj, har hon problem?”. Istället fick en lärare 

skicka iväg eleven till kuratorns rum. Utifrån Eriksson och Näsman (2009) och 

barndomssociologin kan detta ses som att de vuxna har ett omsorgsperspektiv mer än ett 

delaktighetsperspektiv. Den vuxne, läraren eller skolkuratorn, ses skydda barnet i 

klassrummet, istället för att delaktiggöra hen vilket kan förstärka den skam och 

skuldbeläggning som redan finns hos barnet. Detta tar Eriksson och Näsman (2007) upp vilket 

de kallar för “tabuisering”, att samhället har en syn vad som är accepterat att prata om.  

Det förebyggande arbetet skolkuratorerna beskriver att de utför rör hur tidigt de kan fånga upp 

en elev, detta gäller då inom skolans ramar. De andra intervjupersonerna beskriver ett 

förebyggande arbete som går ut mer på att fånga upp barn på andra platser. Exempelvis tar 

familjevägledaren upp att de brukar försöka förmedla information om att deras stödgrupp för 

barn till missbrukande föräldrar finns genom affischer, broschyrer och kommunens hemsida. 

De vill att lärare, handläggare och annan personal som möter barn ska veta att stödgruppen 

finns som alternativ, samt att det är en frivillig insats. Detta kan kopplas till steg fyra, anvisad 

och informerad i Harts (1992) delaktighetsstege, eftersom familjevägledaren förmedlar 

information samt att när informationen når barnet får hen möjlighet att själv välja att delta i 

stödgruppen. 

Socialsekreteraren beskriver att de med jämna mellanrum föreläser för personalen på 

förskolor och skolor om anmälningsplikt för att informera om vad, när och hur anmälan ska 

gå till. “Om det är missförhållanden i hemmet, det är vårat jobb, det är vi som ska utreda det. 

De behöver inte först ha utrett det. Utan det räcker med att de har en oro” säger 

socialsekreteraren. Att vara ung omsorgsgivare är en komplex situation, vilket visas i den 

tidigare forskning som redovisats. Förutom negativa konsekvenser, som enligt Aldridge (2007) 

kan vara begränsat socialt nätverk eller känslomässiga svårigheter, tar Aldridge (2016) och 

Nordenfors (2014) upp positiva konsekvenser som stolthet över att klara sig själv, mognad och 

självständighet. I linje med detta kan det vara av vikt att ungdomens situation blir korrekt 

utredd för att bästa möjliga stöd ska kunna ges, och att de som Aldridge (2006) beskriver ska 

kunna bli erkända för det arbete de utför.  

Socialsekreteraren berättar också att de kan vara med på samverkansmöten med polis och 

skola för att försöka fånga upp de ungdomar som behöver stöd tidigt. Intervjupersonerna 

nämner inte att det förebyggande arbete de bedriver är riktat specifikt mot unga 

omsorgsgivare, däremot kan de fångas upp i arbetet ändå. Likt detta beskriver Heyman (2013) 

att arbetet med unga omsorgsgivare inte är professionellt förankrat samt att det inte bara 

innefattar att skifta riktning på omsorgsgivande, utan även att stödja relationen mellan 

mottagare och omsorgsgivare. Dessutom beskriver Aldridge (2007) att vissa socialarbetare 

antar att barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning också är unga omsorgsgivare, 

vilket belyser det omsorgsperspektiv på barn som barndomssociologin påpekar präglar 

samhället. Även det förebyggande arbete socialsekreteraren beskriver, att de exempelvis 
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bedriver samverkansmöten, kan ses som mer omsorg än delaktighet som Eriksson och Näsman 

(2009) beskriver. Även här går det att tolka att barnet skyddas mer än det får möjlighet att 

vara delaktigt.  

5.1.3 Utbildning och kunskap 

En annan del i att synliggöra unga omsorgsgivare kan vara att få utbildning i ämnet. 

Intervjupersonerna beskriver att det finns viss utbildning att tillgå från arbetsgivaren, men en 

mindre del är riktat mot unga omsorgsgivare. De nämner att det finns kurser, konferenser och 

föreläsningar på högskolan som det är frivilligt att anmäla sig till om behov av vidareutbildning 

finns. Oftast är utbildningarna som finns inriktade mot missbruk, våld eller psykisk ohälsa, 

ämnen där unga omsorgsgivare kan komma på tal, men oftast som en liten del i det stora hela. 

Detta beskriver socialsekreteraren:  

Jag tror inte att jag har gått någon sådan direkt gällande just unga omsorgsgivare. Men jag har 

ju gått andra, barn i missbruksmiljöer och barn till föräldrar med psykisk ohälsa och sådana 

utbildningar har vi ju gått där man touchar de här delarna. 

Aldridge (2006) visar att det finns kunskap att tillgå om att arbetet med unga omsorgsgivare 

bör utgå från barnets behov men att det arbete barn utför i hemmet i flera fall förbisetts och 

inte erkänts på grund av saknad kunskap. Det styrks av intervjupersonernas berättelser, då de 

inte har fått någon specifik utbildning rörande unga omsorgsgivare. Aldridge (2007) beskriver 

att det är viktigt att uppmärksamma alla unga omsorgsgivare, att alla röster får höras, vilket 

kräver kunskap om i vilka situationer de kan befinna sig. Vidare beskriver familjebehandlaren 

att de ofta får utbildning i metoder som rör att behandla och bemöta. Hen beskriver även att 

det är av vikt att ha ett eget intresse i att ta reda på ny forskning och liknande för att utvecklas 

i sitt arbete, vilket flera intervjupersoner tar upp. Detta är i linje med Aldridges tankar inte 

heller något som specifikt rör unga omsorgsgivare. Intervjupersonerna beskriver att det 

förebyggande arbetet, förutom utbildning, även består av exempelvis affischering och 

samverkansgrupper. Något som är otydligt är om de barn arbetet rör, också är delaktiga i 

arbetet. Harts (1992) delaktighetsstege kan ge en indikation om detta. Det förebyggande 

arbetet är utifrån denna modell vuxeninitierat, däremot framgår inte om barnens åsikter 

konsulterats. Har de gjort det skulle arbetet hamna på steg fem, konsulterad och informerad.  

5.2 Stödjande arbete 

Följande avsnitt beskriver det empiriska material som intervjuerna tillfört för att kunna svara 

på den andra frågeställningen. Den teoretiska ansatsen utgår från barndomssociologin som 

fokuserar på att delaktiggöra barn och se de som kompetenta aktörer. Även om det empiriska 

materialet till viss del redogör för ett delaktiggörande, redovisar det till större del ett 

omsorgsperspektiv på barn, vilket till stor del representerar synen i det västerländska 

samhället. Därför har vi valt att ta avstamp i Näsman och Erikssons resonemang om att 
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kombinera dessa två perspektiv genom att beskriva det empiriska materialet i förhållande till 

den teoretiska ansatsen. Dessutom kopplas resultatet till tidigare forskning. 

5.2.1 Stödjande samtal och samtalsgrupper 

För att svara på den andra frågeställningen ställdes frågor till intervjupersonerna gällande 

vilket stöd de erbjuder unga omsorgsgivare. Både skolkurator 1 och skolkurator 2 beskriver att 

de använder olika typer av stödjande samtal. Skolkurator 1 återkom flera gånger under 

intervjun till att det är viktigt att ge barnet utrymme för att sätta ord på sina känslor samt att 

prata om sina behov, eftersom dessa ofta glöms bort i hemmiljöer där det finns missbruk. 

Eriksson och Näsman (2007) beskriver vikten av att barn måste få prata om sina upplevelser. 

Ogiltiggörande av barns berättelser leder till fortsatt utsatthet då de kan tro att problemet är 

deras fel. En anledning till att barn inte får möjlighet att prata om sina upplevelser kan vara så 

kallad tabuisering, att det är något som samhället inte ser som acceptabelt att prata om. 

Författarna beskriver även vikten av att delaktiggöra barn i utsatta situationer, och att 

delaktighet inte bara kan ses ur ett rättighetsperspektiv, utan även ett omsorgsperspektiv. I 

enlighet med att ge barnet utrymme för att uttrycka sina åsikter, beskriver Aldridge (2007) att 

vissa barn har svårt att uttrycka sig med ord. Författaren skriver även att det är viktigt att 

forskning fokuserar på att höra barnets egen röst, men att det är viktigt att höra alla barn, och 

inte bara de som låter högst. 

Båda kuratorerna uttrycker att det är viktigt att underlätta för barnet i skolan. Skolkurator 1 

säger: 

Jag brukar prata med barnet, är det okej att vi berättar till läraren att det är såhär? Då brukar 

de tycka det är skönt, för det kan ju vara ibland att de inte får frukost på morgonen, då får man 

försöka lösa det så gott det går. Det kan vara ibland att barn som har medicinering att de 

glömmer ta dem eller, vi försöker hjälpas åt. Det blir lite extra omsorg kring barnen här, så är 

det ju.  

Även skolkurator 2 anser att det är viktigt att involvera lärarna, och ge dem kunskap om 

barnets situation. Detta för att förhindra att lärarna blir frustrerade över ett barn som kan 

verka rebellisk men som egentligen är trött på grund av att hen exempelvis lämnat syskon på 

förskola tidigt på morgonen. Skolkurator 2 beskriver att det är av vikt för att lärarna ska orka 

stå kvar även när det krisar, vilket är något som dessa barn behöver. I linje med detta beskriver 

forskning av Aldridge m.fl. (2016) att unga omsorgsgivare uttryckt att skolgången blev extra 

svår när skolpersonalen inte visste om situationen hemma.  

Familjevägledaren beskriver att för barn som växer upp i missbruksmiljöer kan stödgrupper 

där barnet får träffa andra i liknande situationer vara hjälpsamma. Detta eftersom barnet får 

se att det finns flera som har snarlika upplevelser, vilket minskar känslan av ensamhet hos 

barnet. Familjevägledaren ser även fördelar med att samtalsgruppen är en så kallad 

serviceinsats, det vill säga en insats som inte kräver ett biståndsbeslut, eftersom det gör att 

barnet är där av fri vilja. 
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Båda skolkuratorerna brukar fråga om ansvaret om de misstänker att ett barn tar mycket 

ansvar hemma, men de uttrycker två olika tillvägagångssätt att göra det på. Skolkurator 1 

uttrycker att det är viktigt att fråga försiktigt, eftersom barn som växer upp i missbruksmiljöer 

kan gå i försvar annars. Därför anser skolkurator 1 att det är bäst att prata runt om ämnet. 

Detta grundar skolkurator 1 även i erfarenheter av att vissa barn endast berättar en jobbig 

historia en gång, och att det därför är bäst om barnet berättar direkt hos exempelvis 

socialtjänsten. Även här går det att koppla till begreppet tabuisering som Eriksson och Näsman 

(2007) skriver om, då det kan leda till att barnets berättelse ogiltiggörs vilket inte går i linje 

med det delaktighetsperspektiv som barndomssociologer förespråkar. Värt att tillägga är att 

Eriksson och Näsman (2009) lägger tyngd i att barn behöver omsorg även om de ses som 

aktörer, och att skolkurator 1 kan ha haft denna omsorgstanke i detta fall. Skolkurator 2 har en 

motsatt bild av samtalet. Hen uttrycker att det är viktigt att försöka läsa av situationen och att 

fråga barnet rakt ut, vilket även familjevägledaren uttrycker. Här går det istället att se exempel 

på ett sätt att delaktiggöra barnet i linje med Näsmans (2004) beskrivning av den nya 

barndomsforskningen. Barn är aktörer som kan reflektera över och skapa sin egen verklighet, 

vilket innebär att barnet delaktiggörs i dessa frågor om hemmiljön. 

Familjevägledaren uttrycker att det är viktigt att stärka barnets självförtroende genom att prata 

om vad barnet bör och inte bör ha för ansvar. Familjevägledaren berättar att det ger en känsla 

av sammanhang för dessa barn att ses tillsammans, samt att det minskar känslan av att vara 

hemlig. I de stödgrupper där familjevägledaren arbetar, finns olika teman som präglar 

träffarna. Bland annat pratar de om roller i familjen, och vem som gör vad. Studier visar att 

liknande stödgrupper hade fördelar eftersom de kan prata om sina erfarenheter och på så sätt 

motverka social isolation (Aldridge m.fl., 2016; Alexanderson & Näsman, 2015; Gray m.fl., 

2007; Smyth m.fl., 2010). Dessutom visar studien av Smyth m.fl. att det gav vissa bekräftelse 

och erkännande att identifiera sig som ung omsorgsgivare för den situation de lever i och det 

de bidrar med, vilket stödgruppen också kan bidra med.  

Vidare berättar familjevägledaren att de har vissa grundteman, men att mycket av barnens 

egna agendor får styra innehållet. Denna form av delaktighet är högst upp på Harts (1994) 

delaktighetsstege och kallas för beslutsfattande initierat av barn och delat med vuxna. 

Stödgruppen i sig är inte initierad av barn och hamnar därför längre ned på stegen, men att de 

professionella låter barnen styra vad träffarna ska handla om visar att just den delen i 

stödgruppen hamnar på det högsta steget. Skolkurator 1 visar också på ett sätt att delaktiggöra 

barnet: ‘’Något som är väldigt bra att fråga barn är berätta och berätta mer, för då blir det 

barnens egen berättelse och tolkning av det’’. Även här går det att dra paralleller till 

motverkandet av den tabuisering som Eriksson och Näsman (2007) skriver om, eftersom 

barnet får utrymme att prata om sin egen berättelse. Dessutom symboliserar det en hög grad 

av delaktighet då det går att jämställas med Halldéns (2003) begrepp ‘’barns perspektiv’’, som 

innebär att barnets egna röst och åsikt hörs. Även socialsekreteraren beskriver ett sätt att göra 

barnet delaktig på genom att ställa frågan om hur barnet ställer sig till de uppgifter som 

framkommit i den orosanmälan som socialtjänsten fått. Här går det att se liknelser till Harts 

femte steg i delaktighetsstegen, konsulterad och informerad, det vill säga att barnets åsikter 

har konsulterats i ett vuxeninitierat sammanhang.  
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5.2.2 Avlasta barnet 

Flera av intervjupersonerna ansåg att ett sätt att stödja barnet på är att lyfta bort ansvaret från 

barnet. Skolkurator 1 förklarar detta genom att barnet kan känna en lättnad när hen får höra 

att det finns hjälp för föräldern att få:   

Vi har ju även, i kommunen så har vi även en familjevägledare så om man till exempel har träffat 

ett barn som börjat berätta så kan man säga, är det okej att.. du jag vet ju faktiskt en vuxen som 

skulle kunna träffa mamma eller pappa och prata om det här. Och då är det precis som att dom 

lyser upp och ser en möjlighet, att oj det finns ju ett ljus i det här mörkret någonstans. Att kunna 

hitta lösningar tillsammans med barnen. Det tycker jag har varit effektivt liksom. 

Även skolkurator 2 lyfter detta, samt en möjlig väg att gå när ett barn inte vill ta problemet 

vidare:  

Då har jag, om jag ringer pappa och får informationen från pappa säger att jag skulle behöva ta 

en kontakt med socialtjänsten men kan jag säga det här som du har sagt, så att jag lyfter ansvaret 

från barnet. Då kan jag ju ringa till socialtjänsten och säga att nu har jag pratat med pappa och 

han är orolig för det här, så jag vill göra en socialanmälan utifrån vad pappan har sagt. Då 

kommer man liksom runt det på något vis. 

Även familjebehandlaren beskriver att hen arbetar med att lyfta bort ansvaret från barnet, 

bland annat genom att prata med föräldrarna och försöka få dem att ta ansvar istället. Detta 

gör även familjebehandlaren genom den funktionella familjeterapin (FFT) genom att göra om 

alla individuella problem till familjeproblem. Det skiljer sig åt mot det barndomssociologen 

Näsman (2004) skriver om att se barn som en egen självständig social kategori. Att se problem 

som hela familjens problem blir i förhållande till det Näsman skriver problematiskt, eftersom 

det kan leda till att barnet familialiseras, det vill säga att barnet blir som en egenskap i 

förhållande till något annat och inte får sin individuella situation uppmärksammad. 

Även socialsekreteraren beskriver att hen pratar med barnet om detta: ‘’Så vi frågar kring till 

det, sen pratar vi också kring att det inte ska vara så. Att det är föräldrar som ska ta det 

ansvaret’’. Att den västerländska synen är att barn inte ska ta för mycket ansvar, är något som 

forskning från Becker (2007) stödjer. Socialsekreteraren berättar även att det kan framkomma 

i deras utredningar vilket ansvar barnet tar och hur föräldrarna brister i sitt ansvarstagande, 

vilket IFO sedan skickar vidare som en beställning till resursenheten, vars arbete blir att jobba 

på dessa delar. I linje med detta skriver Näsman (2004) att föräldrarna har ansvar för sitt barn, 

men att staten har skyldighet att ingripa om barnets behov inte tillgodoses. Vidare beskriver 

socialsekreteraren att: 

Det gäller att avlasta barnet ansvaret, barnet får ett ansvar från sina föräldrar, men de tar också 

ett. Så det handlar om att inte frånta barnet ansvaret för att det hjälper inte, utan man måste få 

föräldrarna att ta ansvaret så att barnet inte känner att de behöver ta ansvaret. Så man måste 

jobba med hela familjen, det går inte att bara jobba med barnet eller inte bara föräldrarna utan 

man måste jobba med hela familjen. 
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5.2.3 Nätverket 

Att arbeta med hela familjen är något som även familjebehandlaren beskriver som viktigt. 

Familjebehandlaren beskriver att arbetssättet FFT används för att lokalisera hur familjen ser 

ut i förhållande till närhet och distans, samt var varje familjemedlem befinner sig i hierarkin 

och därmed även om vem som tar ansvar för vad. I linje med detta skriver Näsman (2004) att 

barndomen är en social konstruktion, därmed är att vara barn en social position som skapas i 

förhållande till andra sociala positioner. I detta sammanhang går det att tänka att de 

hierarkiska positionerna som familjebehandlaren utforskar är ett exempel på dessa sociala 

positioner. Familjebehandlaren menar att en av de viktigaste delarna i FFT är att höra hur 

familjen vill ha det, och att i arbetssättet sudda ut de rådande normer som finns om hur en 

familj ‘’ska’’ vara. Av denna anledning berättar familjebehandlaren att hen sällan träffar barnet 

själv, eftersom man ska arbeta med hela familjen. Ur ett barndomssociologiskt perspektiv kan 

det även här dras paralleller till begreppet ‘’familialisering’’ som Näsman skriver om, om fokus 

inte enbart ligger på barnet som en självständig individ. Därefter arbetar familjebehandlaren 

med att ge familjen olika konkreta verktyg för att uppnå de mål som familjen satt upp.  Det går 

här att dra paralleller mellan detta arbetssätt och Goulds (1995) beskrivning av 

‘’nätverksarbetaren’’, som innebär att det stöd som finns i barnets närhet lyfts upp. 

Även socialsekreteraren beskriver ett arbetssätt som fokuserar på att se helheten, 

nätverksorienterat arbetssätt (NOA). Socialsekreteraren menar att detta arbetssätt innebär att 

man arbetar med det som finns omkring individen: ‘’Och det handlar också om att se att finns 

det ett skydd? För ibland kan det vara att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov men 

det finns ett nätverk runtomkring som kan göra det. Genom att de stöttar upp’’. 

Socialsekreteraren beskriver även att det faller sig naturligt att ställa frågor till barnet gällande 

ansvaret eftersom de arbetar utredande efter BBIC-modellen (barns behov i centrum) och att 

dessa frågor ställs oavsett om barnet är ung omsorgsgivare eller inte. Detta görs under 

utredningssamtal med syftet att kartlägga barnets situation. Eftersom BBIC finns för att 

delaktiggöra barn i utredningar, finns det här anledning att kritiskt skilja på och granska de 

två begrepp som Halldén (2003) skiljer på - barnperspektiv och barns perspektiv. Halldén 

menar att barns perspektiv skiljer sig från barnperspektiv, eftersom det sistnämnda innebär 

ett medvetandegörande av de konsekvenser olika val kan få utan att rådgöra barnet. Barns 

perspektiv betyder däremot att barnet själv fått föra fram sin åsikt. Att socialsekreteraren 

frågar barnet om ansvaret hen tar, tyder på att det är en fråga om barns perspektiv i BBIC.  I 

förhållande till detta går det att se skillnaden på dessa två begrepp som två olika steg på Harts 

(1992) delaktighetsstege. Det begrepp som Halldén kallar för barnperspektiv kan jämföras 

med det Hart kallar för symbol, där det går att tro att barnet är delaktigt men där verkligheten 

är att barnet inte får något inflytande alls. Begreppet barns perspektiv skulle kunna motsvara 

det femte steget på Harts delaktighetsstege, konsulterad och informerad, där barnets åsikter 

vägts in. Vidare kan även NOA och BBIC jämföras, där NOA kan ses mer ur ett 

omsorgsperspektiv likt skillnaderna i barn som subjekt och aktörer som Eriksson och Näsman 

(2009) tar upp. BBIC kan således ses ur ett delaktighetsperspektiv baserat på det resultat som 

presenterats.  
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5.2.4 Samverkan 

Vidare i intervjuerna ställdes frågan om hur samarbetet med andra myndigheter ser ut i syftet 

att stödja unga omsorgsgivare. Båda skolkuratorerna berättar att de ibland blir kontaktade av 

socialtjänsten för att fylla i ett BBIC-dokument som ger skolans bild av barnet. De betonar även 

att skolan har skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten. Även familjevägledaren har denna 

skyldighet, men har generellt ingen annan kontakt med andra myndigheter om barnet själv 

inte vill det, på grund av tystnadsplikt. Socialsekreteraren bekräftar att det kan komma in 

orosanmälningar på detta sätt, då hen berättar att skolan kan göra en orosanmälning där det 

framgår att barnet tar mycket ansvar. Socialtjänsten tar i sin tur kontakt med skolan i 

barnutredningar för att få in deras syn:  

Ehh ja, det gör vi nästan alltid när vi gör en utredning så tar vi kontakt med skolan. För skolan 

är oftast de som känner barnet bäst ehh, bortsett från föräldrarna då. Och det är också de som 

kan ge en mer nyanserad bild. 

I linje med detta citat visar forskning av Smyth m.fl. (2010) att många socialarbetare såg skolan 

som en viktig plats för att upptäcka unga omsorgsgivare. Studien visade att skolan var en viktig 

plats att utbilda och sprida information om unga omsorgsgivare på. 

Socialsekreteraren berättar dessutom att de en gång i månaden har så kallade elevhälsoteam 

på varje skola i området där de tillsammans med lärare, kuratorer, rektorer och 

specialpedagoger pratar avidentifierat om fall där skolan känner en oro. Familjebehandlaren 

beskriver att de har mycket kontakt med exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, för att 

försäkra sig om att de olika arbetssätten inte kolliderar med varandra och orsakar problem för 

barnet. Familjebehandlaren berättar även om en tjänst inom kommunen där en socialarbetare 

finns på en gymnasieskola på halvtid, med syftet att erbjuda stödjande samtal till ungdomarna 

på skolan. 

5.3 Förbättringar 

Nedan presenteras det empiriska material som används för att svara på den tredje 

frågeställningen. 

I den avslutande delen av intervjun fick intervjupersonerna möjlighet att delge vad de tyckte 

kunde förbättras i arbetet kring unga omsorgsgivare. Flera av intervjupersonerna ansåg att 

psykiatrins arbete kunde utvecklas till att bli mer informerande och uppmärksammande på 

barnens situation när föräldern har en psykisk sjukdom. Aldridge (2006) skriver att många 

barn till en förälder med en psykisk funktionsnedsättning bidrar med känslomässigt stöd till 

denne och att för att hjälpa barnet måste barnets behov och det som hen bidrar med 

synliggöras. Intervjupersonerna uttryckte att psykiatrin borde vara mer tydliga med att 

sjukdomen kan påverka även barnet utan att för den skull skuldbelägga föräldern. Skolkurator 

2 tar även upp att det finns ett behov av stödgrupper riktade för just barn till föräldrar med 

psykiska sjukdomar.  
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Flera intervjupersoner ansåg också att skolan har en viktig uppgift. Att lärare ska bli medvetna 

om att unga omsorgsgivare finns och vara medvetna om vilka signaler de ska titta efter, och 

även vara medvetna om att elevhälsan finns till som stöd när en elev verkar må dåligt. Vidare 

beskriver socialsekreteraren att det finns ett glapp mellan skola och socialtjänst:  

Socialtjänstens uppgift är att jobba i hemmiljön, att se till att hemmiljön fungerar. Skolans 

uppgift är att arbeta i skolan. Så det finns ett glapp mellan skolan och hemmet. För ibland kan 

det vara så, säg exempelvis att det finns en mamma som har en social fobi. Hon klarar inte av 

att gå ut, hon är ensamstående. Men har förmåga att tillgodose barnets behov i övrigt i hemmet. 

Men det blir ändå ett för stort ansvar att lägga på en sexåring som själv ska gå från hemmet till 

skolan. Och där är det ett glapp för där har man ingen, det finns ingen insats som kan komma 

och hämta barnet till skolan. 

Skolkurator 2 talar om att det är viktigt att vuxna som arbetar med barn har rätt 

barnperspektiv, vilket hen beskriver med att säga “Jamen att man förstår att barn är 

kompetenta små varelser som inte jävlas i onödan egentligen. När man både ser barnens 

kompetens men också tar ifrån dem det ansvar som de inte ska ha.” Något som går hand i hand 

med Eriksson och Näsmans (2007) teoretiska tankar om delaktighet och omsorg. Slutligen tar 

flera av intervjupersonerna upp att det behövs information kring unga omsorgsgivare, både i 

samhället och till de som kan stöta på dem i sitt arbete.  

5.4 Ansvar 

Nedan presenteras ytterligare ett tema som framkom under intervjuerna. Detta tema svarar 

inte nödvändigtvis på studiens föreställningar, men är ändå viktigt för studien då det belyser 

unga omsorgsgivares situation.  

Intervjupersonerna i studien beskriver unga omsorgsgivare på liknande sätt. Det 

genomgående temat är att denna grupp tar över mycket ansvar från föräldern på olika sätt. 

Intervjupersonerna är eniga om att barn som lever med en förälder med ett missbruk och barn 

till en förälder med en psykisk funktionsnedsättning har många likheter i sina situationer, 

bland annat att de är ensamma och är en dold grupp. Flera intervjupersoner beskriver dock att 

de tror att barn till en förälder med psykisk funktionsnedsättning är en ännu mer dold grupp. 

Socialsekreteraren beskriver att detta kan bero på att det är lättare att ta på ett missbruk än en 

psykisk funktionsnedsättning. Detta stämmer överens med det Becker (2007), Nordenfors 

m.fl. (2014) och Smyth m.fl. (2010) skriver i tidigare forskning, att unga omsorgsgivare är en 

dold grupp i samhället. Samtidigt jämför inte Becker grupperna utan ser unga omsorgsgivare 

som en egen grupp, oavsett vilken problematik föräldern har. Smyth m.fl. tar även upp att vissa 

av dessa barn inte ser sig själva som unga omsorgsgivare då de inte anser deras arbete vara 

onormalt, vilket kan vara en bidragande faktor till att gruppen är dold.  

Familjevägledaren och skolkurator 2 beskriver att det är vanligt att dessa barn tar på sig olika 

slags roller, som exempelvis clownen- den roliga eller rebellen som en slags överlevnad. 

Skolkurator 1 och skolkurator 2 beskriver båda att unga omsorgsgivare sätter sina egna 

intressen åt sidan och tänker mer på föräldern än sig själv. Skolkurator 1 beskriver detta som 
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ett slags medberoende. Warren (2006) beskriver att forskning visar att unga omsorgsgivare 

ofta hämmas i möjligheten att nå sina framtida mål. Samtidigt beskriver Smyth m.fl. (2010) 

att det också finns positiva aspekter av att definieras som ung omsorgsgivare, bland annat att 

barnen kan känna att de får bekräftelse och kan inse att de axlar ett större ansvar än andra. 

Skolkurator 2 tar upp liknande positiva aspekter, hen pratar om barn som kan hitta egna 

strategier och blir överlevare.  

Intervjupersonerna fick en fråga rörande om de kunde uppskatta hur ofta de möter unga 

omsorgsgivare i sitt arbete. De flesta svarade att de möter barn till missbrukare i relativt hög 

utsträckning. Endast socialsekreteraren svarade att hen träffade barn som definieras som just 

unga omsorgsgivare, och att det uppskattningsvis var ungefär hälften av alla barn hen träffade. 

Skolkurator 2 sa dock följande gällande detta: ‘’Det är inte sådär jätteofta som man.. Eller det 

är ju ofta eftersom jag vet att de är många’’. Skolkurator 2 gör med andra ord en egen analys 

om att hen träffar många unga omsorgsgivare, men att de inte syns. I enlighet med detta skriver 

Becker (2007) att unga omsorgsgivare är en dold grupp och att det därför är svårt att säga 

något om deras omsorgsansvar. 

Skolkurator 2 beskriver att på grund av det stora ansvaret som unga omsorgsgivare tar i 

hemmet, kan det uppstå en slags kulturkrock när de sedan kommer till skolan: 

Det kan ju lika gärna vara så, amen tänk er en unge som tar jättemycket ansvar hemma och sen 

ska den sitta i skolan och inte ta ansvar för ett skit, det är ju klart man blir jobbig. Hemma fattar 

man liksom beslut om hem och hushåll men i skolan så får man knappt inte göra någonting, det 

blir ju en kulturkrock. 

Baserat på detta citat kan det tolkas som att skolkurator 2 pratar om att barn i hemmet är 

delaktiga men att skolgången istället präglas av ett omsorgsperspektiv. I linje med detta 

beskriver barndomssociologen Qvortrup (1994) en slags blandning mellan delaktighet och 

omsorg som ett perspektiv på barn. Han beskriver att barn ofta ses som ‘’becomings’’ men att 

de även bör ses som ‘’beings’’ och att de har egna behov och intressen. Dessa behov och 

intressen bör beaktas så att inte det ena prioriteras mer än det andra. I relation till tolkningen 

av ovanstående citat så skriver Eriksson och Näsman (2009) att även om 

barndomsforskningen ser på barn som subjekt, utesluter det inte att de ibland kan vara i behov 

av vuxnas omsorg.  

6 DISKUSSION 

Nedan förs en diskussion kring studiens resultat och metod. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur professionellt arbete med unga omsorgsgivare 

ser ut i en mellanstor kommun i mellansverige. Arbetet syftade även till att komma med 

eventuella förbättringsförslag på hur arbetet kan se ut utifrån ett delaktighets- och 

omsorgsperspektiv. I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till 

frågeställningarna. Av intervjupersonernas resonemang går det att utläsa att unga 

omsorgsgivare inkluderas i andra grupper, som barn till personer med missbruksproblematik, 

istället för att ses som en egen grupp. Av denna anledning ser intervjupersonerna att unga 

omsorgsgivare ingår i det stödjande och förebyggande arbetet de utför. Vår uppfattning 

kopplat till internationell forskning är dock att den valda kommunen varken har ett 

förebyggande eller stödjande arbete specifikt anpassat för gruppen unga omsorgsgivare, i 

jämförelse med det som går att se internationellt. Däremot kan denna grupp falla in under det 

övriga arbete som kommunen har för barn och ungdomar. Att det inte finns ett specifikt arbete 

för unga omsorgsgivare visar att det är en dold grupp, i enlighet med både den internationella 

och den svenska forskning som redovisats i studien. 

Studien grundas på både internationell och svensk forskning. Den ojämna fördelningen i 

studien mellan mängden forskning under avsnittet tidigare forskning representerar det 

forskningsmaterial som finns att tillgå. Det har inte gjorts lika många studier i Sverige jämfört 

med andra länder. En av studierna, Gould (1995) som använts under svensk forskning är över 

20 år gammal. Även om den inte kan ses som en ny studie har den fått en betydande roll i 

denna studie för att visa att samma problem fortfarande existerar. Att vi inte lyckats hitta 

någon nyare studie som kunnat ersätta Goulds forskning visar att det behövs mer svensk 

forskning på området. 

6.1.1 Hur arbetar den valda kommunen för att fånga upp och synliggöra unga 

omsorgsgivare?  

Baserat på intervjuerna anses begreppet unga omsorgsgivare inte vara allmänt känt men 

däremot lite mer känt i det sociala arbetet. Detta kan tolkas som att det finns mer kunskap 

kring unga omsorgsgivares situation i socialt arbete i jämförelse med det övriga samhället. Att 

de som arbetar inom det sociala arbetet är mer medvetna om att dessa barn finns kan bero på 

att i socialt arbete är uppgiften ofta att ta reda på mer om vad som pågår i hemmet, vilket i sin 

tur leder till att dessa barn kan uppmärksammas.  

I relation till tidigare forskning där unga omsorgsgivare beskrivs som en dold grupp av Becker 

(2007) samtidigt som Gould (1995) tar upp att få kände till att det fanns unga omsorgsgivare, 

ses samma mönster i denna studie. Som tidigare nämnts finns inget förebyggande arbete i den 

valda kommunen riktat mot just unga omsorgsgivare, vilket visar att de som enskild grupp är 

osynliga. Det syns även i hur kommunen arbetar för att utbilda och sprida kunskap om sina 

verksamheter, där det framkom att exempelvis affischer för stödinsatser sätts upp och att 

socialtjänsten föreläser för skolpersonal om anmälningsskyldigheten, men ingenting är 

specifikt tillämpat för unga omsorgsgivare. På samma sätt beskriver intervjupersonerna att 

kommunen erbjuder olika typer av föreläsningar och utbildningar för personalen, men att 

gruppen unga omsorgsgivare inte tillhör någon av dessa även om ämnet ansvar kan tas upp i 
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sammanhang om missbruk och psykiska funktionsnedsättningar. Halldén (2003) beskriver att 

barndomsforskning, likt kvinnoforskning, handlat om att synliggöra en osynlig grupp i 

samhället. Det sociala arbetet kan liknas vid denna mening, att genom arbete blir det mer 

möjligt att upptäcka unga omsorgsgivare som tidigare nämnts är en dold grupp. Vi menar 

därför att utbildning av personal bidrar till att synliggöra osynliga grupper. 

 

Mycket av den forskning som redovisats i studien visar att unga omsorgsgivare är en dold 

grupp i samhället, vilket stämmer överens med denna studies resultat, att den valda 

kommunen inte bedriver något förebyggande arbete specifikt för unga omsorgsgivare. En 

anledning till att de som grupp bortprioriterats kan vara att det finns många andra problem i 

samhället som kan anses mer akuta att lösa. Detta går i linje med Gray m.fl. (2007) studie som 

visar att unga omsorgsgivares säkerhet bortprioriteras eftersom det finns för många ärenden. 

Att väga olika problem mot varandra är dock inte rätt, även om det ena är mer akut än det 

andra. En annan möjlig anledning går i linje med Goulds (1995) studie som visar att 

socialarbetarna inte visste om att unga omsorgsgivare existerade i Sverige, vilket förklaras med 

att de ansåg att välfärdssystemet redan borde ha fångat upp dem. I förarbetet till denna studie 

upplevdes det svårt att få tag i intervjupersoner då många som tillfrågades svarade att de inte 

hade någon erfarenhet av unga omsorgsgivare, något som visar att tankesättet som Gould 

beskriver finns kvar. Utav femtio tillfrågade tackade fem stycken ja. Detta skulle exempelvis 

kunna bero på att många socialarbetare i den valda kommunen antingen är omedvetna om att 

unga omsorgsgivare finns, att de saknar kunskap i ämnet eller att de antar att de inte borde 

finnas, som i Goulds studie. Att så få kan känna igen sig i att de mött unga omsorgsgivare i sitt 

arbete säger emot den forskning som visar att de finns och att de är många som Becker (2007) 

tar upp. Däremot stödjer det istället den forskning som visar att unga omsorgsgivare är en dold 

grupp och stärker denna studies relevans för socialt arbete. De som valde att ställa upp på 

intervjuerna ansåg sig ha erfarenhet av arbete med unga omsorgsgivare. Dessa personer bör 

sitta på kunskap i ämnet, men i intervjuerna framkommer att även de saknar viss kunskap. 

Hur ser det då ut för de som inte tror att de träffat en ung omsorgsgivare, hur stor 

kunskapslucka finns egentligen där? 

6.1.2 Hur ser det stödjande arbetet i den valda kommunen ut, gällande unga 

omsorgsgivare? 

Likt förra frågeställningen visar resultatet gällande det stödjande arbetet inte heller något 

arbete som är specifikt för unga omsorgsgivare. Det visar att mycket av det arbete som finns 

präglas av ett omsorgsperspektiv med syfte att stärka barnets självförtroende genom 

exempelvis samtal och samtalsgrupper. Resultatet visar på ett flertal sätt att arbetet med unga 

omsorgsgivare inte är specifikt för dem utan gäller för alla barn, detta visas även genom de 

metoder och samverkan som finns i kommunen. Exempelvis är BBIC en metod som används i 

kontakt med barn i kommunen och den kan således komma att användas i fall där unga 

omsorgsgivare finns. Däremot är det ingen metod som är ett hjälpmedel för att möta unga 

omsorgsgivare. På samma sätt visar resultatet att den samverkan som finns mellan exempelvis 

skola och socialtjänst med syftet att stödja barn, inte är anpassat för unga omsorgsgivare utan 

är generell för att upptäcka och hjälpa alla barn i kommunen.  
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Omsorgsperspektivet visas även genom att intervjupersonerna berättar att det är viktigt att 

lyfta bort ansvaret från barnet. I relation till det sistnämnda kan vi se till Eriksson och Näsmans 

(2009) resonemang om att barndomssociologin synliggör den maktrelation som finns mellan 

barnet och den vuxne. Författarna skriver att barnet är omsorgsmottagaren, och den vuxna 

omsorgsgivaren. Baserat på resultatet går det att se att intervjupersonerna anser att rollerna 

bör se ut på detta sätt, även om barnets situation inte är så för tillfället. Här går det att ställa 

frågan om hur maktrelationen mellan barn och förälder ser ut när rollerna är omvända, det vill 

säga när barnet har omsorgsrollen och föräldern är omsorgsmottagare. Forskning som 

Aldridge (2006) gjort visar att unga omsorgsgivare inte ser sig själva som det, utan fortfarande 

ser att föräldern innehar föräldrarollen. Detta styrker Eriksson och Näsmans resonemang om 

att det finns en maktobalans mellan barn och förälder. Dessutom visar Smyth m.fl. (2010) 

studie att unga omsorgsgivare är en dold grupp på grund av att samhället inte ser dem, 

eftersom normen är att barn vanligtvis är mottagare av omsorgen. Detta kan leda till att unga 

omsorgsgivare inte får det stöd de behöver, då samhället inte ser dem. Här finns det också skäl 

att dra paralleller till barndomssociologins tankar om att barn inte bör ses som objekt, utan 

subjekt. Likt det Eriksson och Näsman skriver, så råder det delade meningar om hur samhället 

ser på barn, dels som kompetenta aktörer men även som objekt som är beroende av vuxnas 

skydd. Författarna menar att begreppet välfärd kan få oss att tro att det finns en motsättning 

mot människors eget aktörskap, eftersom begreppet är så kopplat till att det är någon annan 

som har ansvaret, i detta fall omsorgen om barn. Eriksson och Näsman vill däremot påpeka att 

det är viktigt att kombinera dessa två, att ett barn både behöver omsorg, men även få vara 

delaktig. 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats i studien, går det att se stora skillnader i hur 

unga omsorgsgivare erkänns i Sverige jämfört med hur det är internationellt. Sverige har ett 

relativt välfungerande välfärdssystem, men trots detta är unga omsorgsgivare en dold grupp 

som inte får erkännande varken i samhället eller i svensk lagstiftning. Återigen kan en koppling 

göras till det Gould (1995) skriver, att socialarbetare i hans studie hade en tro om att unga 

omsorgsgivare fångas upp i välfärdssystemet och att de därför inte existerar. Även Eriksson 

och Näsman (2009) tar upp begreppet välfärd som något som kan ge falska förhoppningar om 

att någon annan tar hand om problemen och att det är starkt förknippat med omsorg. Här har 

det svenska välfärdssystemet att lära av exempelvis Storbritannien och Australien, där unga 

omsorgsgivare synliggörs och stöttas på ett annat sätt. Framförallt får de ett större erkännande 

än i Sverige genom att gruppen definieras i lagstiftning och att det både på statlig och ideell 

nivå finns resurser för att stötta unga omsorgsgivare. Även om internationell forskning visar 

att vägledande dokument gällande unga omsorgsgivare ibland kan vara komplexa och inte 

alltid fungerar i praktiken, innebär dess existens ett steg på vägen mot erkännande och 

delaktighet.  

6.1.3 Vilka förbättringsförslag finns i arbetet med unga omsorgsgivare? 

Resultatet från intervjuerna visar på en del förbättringsförslag som intervjupersonerna har 

gällande arbetet med unga omsorgsgivare. Främst framkommer det att de anser att det behövs 

mer kunskap om denna grupp. Smyth m.fl. (2010) skriver i sin studie att samhällets normer 

kring omsorg påverkar unga omsorgsgivares syn på sig själva, och att de inte ser sig själva som 
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detta. Att samhällets norm är att vuxna har omsorgsansvaret om barn kan bidra till att unga 

omsorgsgivare inte får det stöd och hjälp som de behöver. Intervjupersonernas 

förbättringsförslag gällande att det behövs mer kunskap kring unga omsorgsgivare, kan 

kopplas till den norm som Smyth m.fl. skriver om. Detta eftersom kunskap om denna grupp 

kan leda till att de synliggörs och på så sätt utmanar den rådande normen som finns. Detta 

bidrar även till att skuld och skambeläggning kring unga omsorgsgivare minskar.  

Att det behövs mer kunskap framkommer även när intervjupersonerna beskriver uppgifterna 

som skolan borde ha. Skolan har enligt intervjupersonerna en viktig uppgift i att fånga upp 

elever som behöver stöd på olika sätt, och därför behöver personalen kunskap om vilka signaler 

de ska leta efter.  Ett sätt att öka kunskapen om unga omsorgsgivare kan vara att, likt det som 

beskrivs under avsnittet internationell forskning, implementera denna grupp i lagstiftningen. 

Detta bidrar inte bara kring en ökad kunskap kring gruppen, utan ger dessa barn även ett slags 

erkännande.  

En intervjuperson uttrycker att det finns ett behov av stödgrupper för barn till en förälder med 

psykisk funktionsnedsättning. Vi menar att det finns ett behov sådana stödgrupper för alla 

unga omsorgsgivare och inte enbart barn till en förälder med psykisk funktionsnedsättning. 

Detta eftersom stödgrupper för unga omsorgsgivare har flera fördelar (Aldridge m.fl., 2016; 

Alexanderson & Näsman, 2015; Gray m.fl., 2007; Smyth m.fl., 2010). 

 

6.2 Metod- och etikdiskussion 

Denna studie är kvalitativ och har ett induktivt förhållningssätt. Det har varit gynnande för att 

uppnå studiens syfte. Den kvalitativa inriktningen gjorde det möjligt att som Bryman (2011) 

skriver, fånga personliga uppfattningar och tolkningar hos intervjupersonerna. Det induktiva 

förhållningssättet som Larsson (2005) beskriver är att det empiriska materialet får avgöra teori 

och begrepp. Detta passade bra då förkunskaperna kring ämnet var begränsade och det inte 

var möjligt att förutsäga vad som skulle komma fram i intervjuerna. Syftet med studien har en 

undersökande mening då ämnet är relativt outforskat och att skapa mer kunskap är av stor 

betydelse för de unga omsorgsgivarnas välbefinnande. Utifrån dessa tankar anses studiens 

syfte gå väl hand i hand med den valda inriktningen.  

Studiens syfte har avgränsats genom att fokusera på unga omsorgsgivare som växer upp i 

familjer där det finns missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning. En 

annan avgränsning hade kunnat generera i ett annat resultat. Det är svårt att spekulera i vad 

detta resultat hade kunnat vara, men av generella föreställningar går det att tänka att om fokus 

legat på exempelvis barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning, hade ett möjligt 

resultat kunnat vara att dessa barn inte är lika dolda på grund av samhällets tankar om vad 

som är tabu och inte.  

Semistrukturerade intervjuer har som tidigare nämnts använts genom studiens gång. Bryman 

(2011) beskriver denna form av intervjuer med att det ger intervjupersonen stor frihet i sina 
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svar. Detta har medfört att intervjupersonerna kunnat svara öppet och personligt på frågorna 

som ställts. Då resultatet av studien i efterhand visat att intervjupersonerna inte svarat på alla 

frågor klart och tydligt utan istället berättat om exempelvis insatser som gäller barn generellt 

istället för just unga omsorgsgivare, ställs frågan hur dessa svar kunnat bli mer ärliga eller 

tydliga. Detta kan kallas för social önskvärdhet enligt Bryman, och innebär att 

intervjupersonen vill framföra en positiv bild av sig själv och därför svarar på ett sådant sätt 

som hen tror är önskvärt. Möjligtvis hade en enkätstudie kunnat underlätta för 

intervjupersonerna att erkänna de fel och brister som finns i deras arbete då det kan vara 

enklare att hålla distans till ett formulär jämfört med en människa. Enligt Bryman medför 

enkäter en mindre risk för att social önskvärdhet ska uppstå eftersom det inte finns någon 

intervjuare som är fysiskt närvarande. En fördel med den valda metoden jämfört med enkäter 

är att den gav oss möjlighet att ställa följdfrågor där det behövdes och därmed genererade i 

mer utförliga svar. En annan förbättringsmöjlighet är att intervjuguiden kunnat innehålla 

ännu fler “bekräftande” frågor för att säkerställa att intervjuaren uppfattat svaret rätt och 

minimera behovet av att läsa mellan raderna. Trots dessa tankar är intervjuguiden utformad 

utifrån studiens frågeställningar och anses fånga dem på bästa sätt. Att intervjufrågorna är 

formulerade olika för att passa intervjupersonernas olika arbeten samt att en testintervju 

utfördes är något som höjer intervjuguidens tillförlitlighet till att det som ämnades undersökas 

blev undersökt.  

Gällande studiens generalisering på andra kommuner kan det ses som svårt i förhållande till 

studiens omfattning. Totalt har fem personer i den valda kommunen intervjuas, vilket 

visserligen kan ge en uppfattning av hur arbetet ser ut men som inte kan sägas representera 

verkligheten fullt ut. Trots detta ger ändå studien en viss bredd då intervjupersonerna arbetar 

på olika verksamheter i kommunen. Samma typ av problem uppkommer när det gäller 

studiens överförbarhet. Det går inte att säga att alla kommuner i Sverige arbetar på det sätt 

som denna studie visat, men det går ändå att ha en slags överförbarhet till de 

förbättringsförslag som studien genererat i. Gällande studiens reliabilitet är det enligt Bryman 

(2011) problematiskt att överföra kvantitativa begrepp till den kvalitativa forskningen, även 

om vissa kvalitativa forskare hävdar att det innebär att de får anpassas. Ett problem som 

uppstår är att det är svårt att återskapa en social situation vilket är det som mäts i kvalitativ 

forskning. Av detta skäl är det problematiskt att försöka återskapa denna studie och förvänta 

sig ett likvärdigt resultat. En annan effekt som kan ha haft en påverkan på intervjuerna är att 

vi är två stycken som utfört denna studie. Detta kallar Bryman för variation när det gäller 

intervjuare. Även om intervjuguiden har funnits för att hålla en röd tråd innebär en 

semistrukturerad intervju att det finns öppningar för följdfrågor. Att vi har hållit i intervjuerna 

ensamma ger därför en möjlig effekt av att intervjuerna inte varit identiska, då olika intervjuare 

ställer olika följdfrågor.  

Under genomförandet av studien har frågan om barns delaktiggörande ställts av etiska skäl. 

Den teoretiska ansatsen i denna studie har sin tyngdpunkt i att delaktiggöra barn i sådant som 

gäller dem. Ändå valdes av etiska skäl att inte intervjua barn i denna studie. Unga 

omsorgsgivare är ett outforskat ämne i Sverige som definitivt behöver mer plats i forskningen. 

Att intervjua barn med vår brist på erfarenhet hade inte varit etiskt korrekt, och därför kan 

denna studie istället bidra till en slags förståelse för professionella och forskare om varför 

ämnet måste belysas.  
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7 SLUTSATSER 

Studien har visat att unga omsorgsgivare är en dold grupp och att det inte finns något 

förebyggande eller stödjande arbete specifikt för dem. För att synliggöra unga omsorgsgivare 

kan det svenska sociala arbetet ta lärdom av arbetet med unga omsorgsgivare som bedrivs i 

exempelvis Storbritannien och Australien. För att de ska erkännas som grupp behöver de 

synliggöras i såväl lagstiftning som att få möjlighet till stödgrupper. Med sådant arbete kan de 

bli delaktiggjorda i motsats till det omsorgsperspektiv som präglar Sverige. Samtidigt visar 

studiens resultat att kombinationen av delaktighet och omsorg gynnar unga omsorgsgivare.  

Studien har bidragit med en utvecklad förståelse för att unga omsorgsgivare är en dold grupp, 

samtidigt som den bidragit med förslag på hur det sociala arbetet kan förbättra sitt arbete med 

denna grupp genom att redogöra för framgångsfaktorer från andra länder. Studiens resultat 

visar att det finns ett behov av mer forskning inom området. Den tidigare forskningen visar 

tydligt att det finns ett kunskapsglapp bland den svenska forskningen i jämförelse med 

internationell forskning. För att det sociala arbetet ska kunna utvecklas i arbetet med unga 

omsorgsgivare krävs kunskap vilket kan nås genom forskning.  
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BILAGA A MISSIVBREV 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens Högskola som nu ska påbörja vårt 

examensarbete. Studien kommer att handla om unga omsorgsgivare, det vill säga unga 

personer som får ta över ansvaret hemma för att föräldern på grund av missbruksproblematik 

och/eller psykiska funktionsnedsättningar inte klarar av det. Syftet är i kort att undersöka hur 

arbetet med dessa barn ser ut samt om barnets omsorgsansvar tas med i bedömningen. Vi 

söker därför intervjupersoner som har någon erfarenhet av att arbeta med barn som kommer 

från dessa förhållanden.  

Vi har planerat att utföra intervjuerna mellan vecka 5 och vecka 8 och söker därför dig som 

kan tänka dig att låta dig intervjuas av oss någon gång under denna tid. Vi är flexibla och kan 

anpassa tid och plats efter dig. Tidsåtgången för intervjun räknar vi med att det kommer att ta 

max 60 minuter.  

Under vår process kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska principer som är utfärdade av 

vetenskapliga rådet. Detta innebär att det är frivilligt att delta i studien och att du kan avsluta 

din medverkan när som helst i processen. All information som samlas in genom intervjuerna 

kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer att framgå i arbetet vem 

som har sagt vad. Material som på något sätt kan kopplas till dig kommer att raderas och du 

kommer därmed vara anonym i studien.  

Om du inte kan/vill delta i vår studie men vet någon annan som skulle kunna vara lämplig, får 

du väldigt gärna vidarebefordra detta mail till den/de, alternativt återkomma med 

kontaktuppgifter till personen.  

Har du några frågor gällande intervjun eller arbetet i övrigt får du gärna höra av dig till oss. 

Helena Eklund 

hed14001@student.mdh.se 

Sofia Nilsen 

snn14007@student.mdh.se 

Med vänliga hälsningar 

Helena & Sofia 

mailto:hed14001@student.mdh.se
mailto:snn14007@student.mdh.se


   

BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Vår studie handlar om att vi ska undersöka hur kommunen arbetar för att stödja unga 

omsorgsgivare. Som vi skrev i mailet är deltagandet helt frivilligt, det innebär att du kan 

avbryta det när du vill under processen om du skulle önska det. Det kommer inte att vara med 

några namn i studien, det är bara vi som kommer att lyssna på inspelningen och ha tillgång till 

den informationen. När vi är klara med ljudfilen kommer den att raderas, precis som mail och 

liknande som kan spåras till dig. Intervjun kommer enbart att användas till denna studie och 

inget annat. 

Är det okej att vi skriver vad du arbetar med? Och att du arbetar i XXXX Kommun? Vill du ta 

del av transkriberingen? Har du några frågor innan vi börjar? 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för arbetsbefattning? 

Vad tänker du på om jag säger barn till missbrukande föräldrar – vad kan vara speciellt i 

deras situation? Vad tänker du om jag säger barn till föräldrar med psykiska 

funktionshinder? 

I vilken ålder är barnen du träffar? 

Hur vanligt är det att du möter unga omsorgsgivare i ditt arbete? Om du fick uppskatta, hur 

ofta? 

Upplever du att unga omsorgsgivare är ett allmänt känt begrepp? 

-generellt i samhället? 

-inom det sociala arbetet? 

Vilken slags problematik hos föräldern/föräldrarna har det handlat om i de fallen du stött 

på? Kan du se någon skillnad mellan olika slags problematik, till exempel olika mycket 

tabubelagt? (Inte för stödgruppsverksamheten) 

Vad uttrycker de unga omsorgsgivare du mött för slags svårigheter i sin situation? Ge gärna 

exempel. 

Förebyggande arbete 

Hur arbetar ni för att upptäcka de barn som tar mycket ansvar hemma? 

-Bedriver ni något förebyggande arbete, hur ser det ut? 

Är det ungdomen som söker upp dig eller du som är ute i klasserna och pratar? (Endast för 

skolkuratorerna) 

Har ni fått någon kunskap/utbildning om unga omsorgsgivare från arbetsgivaren? Från 

någon annan? Tagit reda på det själv? 

 



   

Det stödjande arbetet 

När ni träffar en ungdom där det kan finnas skäl att misstänka att hen skulle kunna klassas 

som ung omsorgsgivare. Frågar ni ungdomen någonting om det? Tar ni upp det? Ge gärna 

exempel. 

Om det uppdagas att ett barn tar mycket ansvar hemma, hur arbetar ni då för att stödja 

barnet? Ge gärna exempel. 

Finns det några speciella riktlinjer och metoder ni följer som kan stödja unga omsorgsgivare? 

Hur ser se ut? 

Med tanke på att ni har stödgrupper, hur tror ni det kan hjälpa unga omsorgsgivare? (Endast 

för stödgruppsverksamheten) 

Samverkan 

Om det kommer fram att ett barn är ung omsorgsgivare, tar ni någon kontakt med barnets 

föräldrar/skolan gällande detta?  

Om det kommer fram att ett barn är ung omsorgsgivare, tar skolan någon kontakt med 

socialtjänsten gällande detta? (Tar socialtjänsten kontakt med skolan?) 

Händer det att ni blir kontaktade av skolan/socialtjänsten gällande unga omsorgsgivare? 

Finns det något annat samarbete med skolan/socialtjänsten gällande unga omsorgsgivare? 

Avslutande frågor 

Om du fick komma med egna idéer, hur tycker du att arbetet med unga omsorgsgivare ska se 

ut?  

-Förebyggande? 

-Stödjande? 

Har du något att tillägga



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


