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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att belysa upplevelser av anhörigstöd hos föräldrar till barn som 
missbrukar alkohol och/eller narkotika. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats och sex 
halvstrukturerade intervjuer ligger till grund för arbetets empiri. Urvalet består av föräldrar som 
är medlemmar i en anhörigförening i en av Sveriges kommuner. Intervjumaterialet kodades och 
analyserades genom en tematisk analys vilket genererade fyra övergripande teman i form av 
Kommun och landsting, Behov som förälder, Anhörigförening samt Socialt nätverk och 
arbetskamrater. Resultaten analyserades med hjälp av systemteori samt ekologiska begrepp ur 
Gitterman och Germains livsmodell. Studien resulterade i ett par centrala fynd. Gällande 
kommun och landsting var upplevelserna av stöd både positiva och negativa. Majoriteten hade 
blivit erbjudna någon form av stöd från dessa instanser, dock efterfrågades mer samverkan 
mellan samhällets hjälporgan samt en mer tillgänglig socialtjänst. Att träffa likasinnade samt 
tillgång till kunskap och information om beroende samt om samhällets stöd och hjälp ses som 
viktiga behov för föräldrarna. Anhörigföreningen har haft en betydande roll för föräldrarna i 
denna studie. Slutligen framkom att föräldrarnas sociala nätverk har varit viktiga för att hantera 
situationen. Studien kan anses relevant då föräldrar till barn som missbrukar är sparsamt studerat 
inom svensk forskning.   
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Abstract 
This study aims to illustrate the experiences regarding relative support of parents to children with 
alcohol and/or substance abuse. The study used a qualitative approach and six semi-structured 
interviews were conducted. The sample consists of parents who are members in a voluntary 
organisation in one of Swedens municipalities, which helps relatives to family members with 
alcohol and/or substance abuse. The interviews were coded and analyzed through a thematic 
analysis, which generated in four themes: Municipality and county, Needs as a parent, the 
Voluntary organisation and Social network and colleagues. The results were analyzed with 
systems theories and ecological concepts from Gitterman and Germains Ecological Life-Model. 
The thematic analysis resulted in a couple of key findings. The parents seeks better cooperation 
between the societies different help agencies and also a more available social services. Further, 
the voluntary organization and the social network had an important role in helping the parents 
coping with the situation. To meet people in the same situation can be seen as important for 
parents, alongside with getting access to knowledge and information about addiction and support 
from society. This study is relevant due to the fact that this research field is limited in Sweden.  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till anhörigföreningen samt de respondenter som har deltagit i denna 
studie. Tack för att ni har bidragit till att öka kunskapen kring anhörigas situation och att vi fick 
genomföra intervjuerna i era lokaler. Vi vill även tacka vår handledare Ann-Britt Sand som har 
hjälpt oss genom denna process. Ytterligare ett tack till våra nära och kära som har visat 
förståelse för vår brist på närvaro under den tid som detta arbete har producerats. 
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1. Inledning  
Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort hälsoproblem världen över. År 2017 hade omkring 
en kvarts miljard människor av världsbefolkningen i åldrarna 15-64 år testat narkotika vid 
åtminstone något tillfälle under det gångna året. Av dessa uppskattas omkring 35 miljoner ha ett 
drogmissbruk, vilket innebär att de har ett s k beroende och kan därför vara i behov av 
behandling (UNODC, 2019). I Sverige har Centralförbundet för Alkohol och Narkotika (CAN) 
genomfört en rapport som sammanställer användningen av alkohol, narkotika och tobak i 
Sverige. Rapporten bygger på enkätsvar från 11 514 personer som har valts genom ett 
slumpmässigt urval och visar att 4.2 procent av befolkningen i åldrarna 17-84 år anger att de har 
brukat narkotika det senaste året. I samma rapport från CAN svarade cirka 7 procent att de 
dricker alkohol fyra till fem gånger i veckan eller mer. Utifrån DSM-IVs kriterier gällande 
beroende av alkohol visar rapporten att cirka 4 procent av Sveriges befolkning är beroende av 
alkohol (Sundin, Landberg & Ramstedt, 2018). Socialstyrelsen (2019b) konstaterar att 2018 
tvångsvårdades 304 vuxna personer i Sverige enligt Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, LVM. Samtidigt uppgavs att cirka 1900 vuxna personer gavs vård inom den frivilliga 
institutionsvården samt att cirka 6200 vuxna gavs bistånd i form av boende (Socialstyrelsen, 
2019b). 
 
Missbruk berör inte enbart den som missbrukar utan påverkar hela individens nätverk. Världen 
över beräknas cirka 100 miljoner vuxna påverkas negativt av deras närståendes missbruk, även 
om det är svårt att veta precis hur många som påverkas (Orford, Velleman, Natera, Templeton & 
Copello, 2013). I CANs rapport från 2018, där 11 514 medverkade, svarade 31.9 procent av 
respondenterna att minst en närstående har brukat stora mängder alkohol. Emotionell påverkan 
samt påverkan i olika sociala situationer är exempel på vad en allvarlig alkoholkonsumtion kan 
leda till för en anhörig till den som brukar alkohol (Sundin, Landberg & Ramstedt, 2018). Av de 
som har en närstående som brukar narkotika har cirka 25 procent av dessa individer upplevt 
negativa konsekvenser av den närståendes missbruk, vilket motsvarar ungefär 280 000 personer 
av hela svenska befolkningen i åldrarna 17-84 år (Sundin, Landberg & Ramstedt, 2018). Många 
av de familjemedlemmar som berörs av sin närståendes missbruk lider av psykisk ohälsa samt 
stress. Svårigheten med hur de ska förhålla sig gentemot den närstående samt brister vad gäller 
kunskap och stöd är vanliga upplevelser hos gruppen (Orford, Velleman, Natera, Templeton & 
Copello, 2013). Föräldrar till barn som missbrukar lider socialt, ekonomiskt och psykiskt som 
följd av barnens missbruk och relationer inom och utanför familjen påverkas negativt. 
Föräldrarna upplever sig ofta ensamma och blir avskärmade från sitt sociala nätverk, dels på 
grund av skamkänslor men även på grund av att deras tid tas upp av att hantera och bearbeta oron 
över deras barn. I en svensk studie upplever föräldrarna det som svårt att få stöd och hjälp för 
dem själva samt för deras barn (Richert, Johnson & Svensson, 2018). I en rapport från 
Socialstyrelsen framgår att få anhöriga söker bistånd hos kommunen för sig själva i form av 
direkt anhörigstöd, det vill säga stöd som riktas direkt till den anhöriga och inte till den 
närstående som missbrukar. Anhöriga uppger ofta som anledning att de inte känner till att det 
finns stöd för den anhörige att söka eller att stödet som finns inte är utformat efter deras behov. 
Det är därför viktigt att kommunerna förtydligar vilket stöd som finns att få samt anpassar 
anhörigstödet utifrån den anhöriges behov (Socialstyrelsen, 2016).  

1.1 Problemformulering  
Denna studie syftar till att belysa föräldrar vars barn missbrukar alkohol och/eller narkotika och 
målgruppens erfarenheter och upplevelser av anhörigstöd från samhället. Studieobjektet kan 
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anses relevant då det i 5 kap. 10 § Socialtjänstlag (2001:453), i fortsättningen benämnd SoL, 
framgår att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.” Detta innebär att denna lag är tillämpningsbar på en stor grupp. Socialstyrelsen 
skriver i rapporten “Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § 
socialtjänstlagen” att skyldigheten berör alla verksamheter som möter eller “stöter på” anhöriga 
till personer med missbruks- eller beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2016). Föräldrar vars 
barn missbrukar alkohol eller narkotika är sparsamt studerat inom svensk forskning. Samtidigt 
visar en tidigare publicerad svensk studie att målgruppen inte upplever att de erbjuds adekvat 
hjälp samt att det är en komplicerad process att finna stöd och hjälp för sig själva och deras barn 
(Richert, Johnson & Svensson, 2018). Svårigheten med att finna stöd och hjälp har även 
redovisats i internationella studier (Orford, Velleman, Natera, Templeton & Copello, 2013). 
Vikten av ytterligare kunskap inom området anhörigstöd efterfrågas i Richert, Johnson och 
Svenssons studie från 2018. I studien efterfrågas mer forskning gällande föräldrars erfarenheter 
av stöd och hjälp samt vilka behov de upplever tillgodoses av samhällets hjälporgan (Richert, 
Johnson & Svensson, 2018).  
 
Då föräldrars upplevelser av stöd är sparsamt studerat inom svensk forskning samt att 
socialtjänsten är skyldiga att enligt 5 kap. 10 § SoL erbjuda anhöriga stöd och hjälp, är det av 
relevans för socialt arbete att utifrån målgruppens berättelser belysa dagens anhörigstöd. 
Föräldrarnas berättelser kan anses vara relevanta för verksamma inom professionen samt för 
beslutsfattare då berättelserna kan ge en fingervisning till vad som kan förbättras gällande stödet. 
Relevansen kan stärkas ytterligare då tidigare forskning visar att familjens medverkan i 
behandling samt deltagande i adekvat anhörigstöd leder till en bättre hälsa hos familjen samt 
större sannolikhet för att den som missbrukar förblir nykter eller drogfri (Copello & Orford, 
2002; Butler & Bauld, 2005; Ulaş & Ekşi, 2019).  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att belysa upplevelser av stöd och hjälp hos föräldrar vars barn missbrukar 
alkohol och/eller narkotika. Vidare syftar studien till att ge en bild av vilka behov målgruppen 
upplever tillgodoses av samhällets hjälporgan, i form av kommun, landsting och ideella 
föreningar. Syftet ska besvaras genom följande tre frågeställningar: 
 

● Hur beskriver målgruppen sin situation och sitt behov av stöd?  
 

● Vilka upplevelser har målgruppen av stöd och hjälp från samhället?  
 

● Vilka behov upplever målgruppen att anhörigstödet uppfyller? 

1.3 Definitioner  

1.3.1 Barn 
Med barn avses i denna studie barn som missbrukar alkohol och/eller narkotika oavsett ålder på 
barnet. Detta med syftet att barnets ålder inte är relevant för denna studie, utan det relevanta för 
studien är föräldrarnas upplevelser.   
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1.3.2 Missbruk av alkohol och narkotika 
Med missbruk i detta arbete avses missbruk av alkohol och/eller narkotikaklassade substanser, 
exempelvis cannabis, heroin, amfetamin och kokain. Då en individ nyttjar alkohol på ett 
avvikande vis ses detta som ett missbruk då det ofta medför sociala problem. I Sverige är 
narkotika klassat som olagligt och bruk av narkotika, oavsett grad av bruk, ses i Sverige som 
missbruk (Billinger & Hübner, 2009). 

1.3.3 Anhörig och närstående 
I detta arbete syftar benämningen “närstående” på den med missbruk och “anhörig” syftar på den 
som är anhörig till den med missbruksproblematik, vilket definieras i enlighet med hur 
Socialstyrelsen definierar begreppen (Socialstyrelsen, 2016). I denna studie innebär detta därmed 
att en förälder ses som anhörig och barnet med missbruksproblematik ses som närstående.  

1.3.4 Anhörigstöd 
Med anhörigstöd menas både indirekt och direkt anhörigstöd, dock är huvudfokus på det direkta 
stödet riktat till föräldrarna. Socialstyrelsen (2016) skriver att anhörigstöd kan delas in i indirekt 
och direkt anhörigstöd. Indirekt stöd innebär det stöd som ges till den närstående, exempelvis i 
form av boendestöd. Genom att ge stöd till den närstående minskar ansvaret och bördan på den 
anhörige och kan på så sätt leda till en bättre hälsa för den anhörige. Direkt stöd syftar på riktade 
insatser mot den anhöriga för att underlätta dennes situation och kan bestå av stödsamtal, 
information om den närståendes sjukdom samt eventuella behandlingar och samordning av 
insatser. Anhöriga kan ansöka om direkt anhörigstöd enligt 4 kap. 1 § SoL (Socialstyrelsen, 
2016). Mer om anhörigstöd finns under Bakgrund. 

1.3.5 Anhörigförening och CRAFT 
I denna studie kommer CRAFT (Community reinforcement approach and family training) 
nämnas vilket är en manualbaserad metod som riktar sig till anhöriga som vill motivera 
närstående till behandling. Metoden bygger på strategier som har sin grund inom KBT (Kognitiv 
beteendeterapi). Genom metoden utbildas anhöriga i olika färdigheter som är tänkta att 
uppmuntra den närstående till drogfrihet samt söka och ta emot hjälp. Metoden inkluderar även 
kommunikationsstrategier samt identifiering och förhållningssätt i exempelvis hotfulla situationer 
som kan förekomma när en individ missbrukar (Socialstyrelsen, 2019a).  
 
Den anhörigförening vi hänvisar till i uppsatsen är en partipolitisk- och religiöst obunden 
förening och vänder sig till anhöriga som har närstående med alkohol- eller drogproblematik. 
Anhörigföreningen drivs av idéella krafter och utgår från deras subjektiva erfarenheter för att 
förbättra anhörigas hälsa. Anhörigföreningen har bland annat en jourtelefon, telefonrådgivning, 
enskild rådgivning, självhjälpsgrupper, CRAFT-inspirerad rådgivning samt CRAFT- inspirerad 
studiecirkel som insatser för anhöriga. Anhörigföreningen samarbetar med flera instanser inom 
kommunen och anordnar olika former av föräldrasamverkan, kurser och informationsträffar. 
Anhöriga kan därmed få hjälp och stöd både individuellt samt i grupp och inga närstående 
medverkar på anhörigföreningens träffar. Anhörigföreningen kan ses som en typ av 
självhjälpsgrupp. En självhjälpsgrupp är “en mindre samling människor som regelbundet samlas 
för att hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd” (Karlsson, 2006, s. 185).  
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1.4 Uppsatsens disposition 
Detta kapitel kommer att följas av en presentation av tidigare forskning inom området anhöriga 
till individer med missbruk, både ur en internationell samt svensk kontext. Efter det följer kapitel 
tre som berör bakgrund och lagstiftning angående de svenska kommunernas ansvar och 
skyldigheter för anhöriga. I kapitel fyra presenteras studiens teoretiska ramverk. I kapitel fem 
beskrivs uppsatsens metod och kapitel sex tar upp etiska utgångspunkter och överväganden. 
Arbetet avslutas med kapitel sju som innehåller studiens resultat och resultatanalys, samt kapitel 
åtta som innehåller studiens diskussion och slutsatser. Resultat och analys kommer att presenteras 
separat.  

2. Tidigare forskning  

2.1 Missbrukets påverkan på föräldrar och andra anhöriga 
Detta avsnitt syftar till att beskriva vad tidigare forskning, svensk såväl som internationell, visar 
gällande hur missbruk påverkar föräldrar samt andra anhöriga på olika sätt. Denna del av tidigare 
forskning är uppdelad i mindre underrubriker i syfte att underlätta för läsaren vad respektive 
stycke avhandlar. Barns upplevelser av att vara anhörig redovisas i en separat underrubrik. 

2.1.1 Skuld och skam 
I en engelsk kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk framgår att upptäckten av att 
deras barn missbrukar droger var en katastrofal och hemsk upplevelse. Av berättelserna 
framkommer att föräldrarna, vid kännedom om missbruket, började tänka på deras föräldraroll 
och en känsla av skuld och misslyckande fanns hos respondenterna. Föräldrarna berättade hur de 
tänkte att sättet de uppfostrat deras barn kunde vara anledningen till att barnet börjat med droger 
(Butler & Bauld, 2005). Detta framkommer även i en kvalitativ australiensk studie där föräldrar 
berättade hur de ifrågasatte sin föräldraroll samt upplevelser av att andra la skulden på dem som 
föräldrar (Jackson, Usher & O’Brien, 2007). Liknande resultat framkommer i en svensk, 
kvantitativ studie som studerade föräldrar som har barn med ett pågående eller förflutet missbruk. 
Även i denna studie framkom att föräldrarna i stor utsträckning upplevde skuld för situationen. 
Skuldkänslorna var mycket påtagliga för många av respondenterna och innefattades av 
exempelvis tankar mot det egna jaget och kritiska tankar om sin roll som förälder. De 
skuldkänslor som fanns hos många av föräldrarna handlade till stor del om att föräldrarna inte 
hjälpt barnet i fråga eller övriga i familjen bra nog (Richert, Johnson & Svensson, 2018). Tidigare 
forskning visar att föräldrar till missbrukande barn upplever osäkerhet och oro gällande hur de 
ska förhålla sig för att stötta barnet på ett adekvat sätt, många uppger att osäkerhet fördröjde 
processen gällande att finna hjälp. De beskriver det som hopplöst då samma kärlekskänslor som 
när barnen var små kvarstår, men de känner sig uppgivna av att de inte kan uppfylla sin 
föräldraroll och skydda sitt barn (Jackson & Mannix, 2003).  
 
Även känslan av skam är något som framkommer i tidigare forskning. En engelsk studie visar hur 
föräldrar menar att vetskapen om sitt barns missbruk medförde en känsla av skam i det avseende 
att de tänkte att utomstående skulle döma deras föräldraskap (Butler & Bauld, 2005). Känslor av 
skam tydliggörs även i en svensk studie, där många föräldrar upplevde en rädsla för vad andra 
tyckte och tänkte och skam upplevdes i den bemärkelse att föräldrarna kände att de inte tog hand 
om sin familj på ett tillfredsställande vis (Richert, Johnson & Svensson, 2018). Liknande känslor 
framkommer i en australiensk studie. I denna studie, som i den engelska och svenska, beskrivs 
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upplevelser av skam hos föräldrarna och att de inte ville tala om sitt barns missbruk (Jackson, 
Usher & O´Brien, 2007).  

2.1.2 Missbrukets påverkan på relationer 
Tidigare forskning visar att föräldrar upplever att relationen förälder-barn förändras efter det att 
missbruket uppdagas. Föräldrar vittnar om ökade muntliga och fysiska konflikter. Även lögner 
och stölder kan förekomma från barnets sida, vilket kan resultera i bristande tillit gentemot 
barnet. I vissa fall kan barnets missbruk leda till att kontakten mellan förälder och barn upphör 
helt. I en svensk studie bekräftas att relationen mellan förälder och barn påverkas till det sämre, 
samt att relationen mellan den med missbruk och övriga inom familjen påverkas negativt (Butler 
& Bauld, 2005; Richert, Johnson & Svensson, 2018). Hur tilliten till den som missbrukar minskar 
och att exempelvis lögner samt stölder från den med missbruk är en anledning till detta beskrivs 
även i en intervjustudie genomförd i Australien. Att stölder förekommer framgår även i en 
svensk, kvantitativ studie där 50.7 procent av föräldrar till vuxna barn med drogproblem någon 
gång utsatts för stölder från sitt barn (Jackson, Usher & O’Brien, 2007; Johnson, Richert & 
Svensson, 2018).  

2.1.3 Påverkan på förälderns samt övriga familjemedlemmars liv 
I en australiensk studie framkom att psykiskt och fysiskt våld från den med missbruk gentemot 
andra i familjen förekommer. Exempel på detta är att föräldrar berättade om hur de blivit hotade 
av sitt barn med missbruk samt att hemmen kunde förstöras av barnet. I studien berättar 
föräldrarna hur de upplever att relationen mellan deras barn (den som missbrukar och dennes 
syskon) har påverkats av missbruket. Här framkommer att föräldrarna haft svårigheter med att 
dels hjälpa barnet med missbruk samtidigt som de vill måna om de övriga barnen i familjen. 
Föräldrarnas upplevelser av syskonrelationerna var att tilliten mellan syskonen minskade, hur 
syskon kunde bli psykiskt påhoppade av det missbrukande syskonet samt att våld mellan syskon 
förekom (Jackson, Usher & O’Brien, 2007). En mamma vars son missbrukar narkotika berättar 
att missbruket ledde till att sonen blev manipulativ och aggressiv. Sonen var både längre och 
starkare än de övriga familjemedlemmarna och alla i familjen kände rädsla och skräck. Mamman 
berättar vidare att sonen utsatte sin syster för fysiskt våld vilket ledde till att hon flyttade. 
Familjen blev även inblandad i kriminell verksamhet då sonen använde familjens bilar när han 
begick brott (Jackson & Mannix, 2003). 
 
I en engelsk studie beskriver föräldrar att situationen inom familjen även ledde till psykiska 
påfrestningar. Stress var något som upplevdes och en förälder berättade att denne blev 
självmordsbenägen (Butler & Bauld, 2005). Att missbruket påverkar föräldrarna psykiskt 
framkommer även i Richert, Johnson & Svenssons (2018) studie. Resultaten visar att föräldrarnas 
tankar till stor del ockuperas av oro över barnet och vad dess missbruk ska leda till, samt att 
negativa känslor såsom maktlöshet och sorg i stor utsträckning förekommer. Ett ämne som 
framkom från många respondenter är oro och rädsla. Dessa känslor hade resulterat i psykiska 
besvär såsom ångest för en del föräldrar. Missbruket påverkade även deras psykiska mående i den 
grad att många föräldrar sjukskrev sig från sina arbeten (Richert, Johnson & Svensson, 2018). 
Ytterligare en påverkan som ett missbruk inom familjen kan ha som framkommer från studierna 
är hur detta påverkar föräldrarna och familjen socialt. Butler & Baulds (2005) studie vittnar om 
att vetskapen om sitt barns missbruk i många fall leder till att föräldrarna blir mer isolerade från 
andra i omgivningen, då många föräldrar inte vill dela med sig till andra om situationen då de 
exempelvis upplevde skam, eller för att nära personer till föräldrarna vände dem ryggen. Barnets 
missbruk kan leda till att föräldern slutar göra saker som denne vanligtvis gör och på ett sätt ger 
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upp sitt sociala liv (Butler & Bauld, 2005; Jackson & Mannix, 2003). Liknande resultat återfinns 
i en australiensisk intervjustudie, där det framkom att en påverkan på föräldrarna och resterande 
familj var att de blev allt mer avskilda från andra. En anledning till detta var att det upplevdes 
svårt att veta om det missbrukande barnet exempelvis skulle bete sig våldsamt, vilket medförde 
att familjerna inte bjöd hem andra och således påverkades deras sociala liv (Jackson, Usher & 
O´Brien, 2007). En förälder beskriver isolationen och ensamheten med uttrycket ”You carry the 
burden yourself” (Jackson, Usher & O´Brien, 2007, s. 328).   

2.2 Barn som anhöriga  
Tidigare forskning inom området anhöriga till individer med missbruk domineras av studier som 
belyser barn som växer upp med missbruk inom familjen, hur de påverkas i sin vardag samt hur 
missbruket påverkar deras framtida liv. Barn som anhöriga till missbrukare studeras inte i detta 
arbete, men eftersom studieobjektet har en stor plats inom kunskapsbildningen presenteras här 
kortfattat tidigare forskning inom området.  
 
Många barn som växer upp med missbruk inom familjen beskriver att de intar rollen som förälder 
över sig själva, sina syskon samt föräldrar. Dessa barn riskerar att bära med sig känslomässiga 
samt psykiska svårigheter som kan förvärras i vuxen ålder. Detta kan medföra att de behöver 
extra stöd när de själva ska bli föräldrar (Tedgård, Råstam & Wirtberg, 2018; Alexanderson & 
Näsman, 2017). I en kvantitativ studie från Finland slår forskarna fast att barn i åldrarna 0-14 år 
som växer upp med en förälder som missbrukar narkotika löper dubbelt så stor risk för psykisk 
sjuklighet senare i livet jämfört med de barn som inte gör det (Martikainen, Korhonen, 
Moustgaard, Aaltonen & Remes, 2018). Tidigare resonemang stärks i en norsk studie om barns 
relation till sina missbrukande föräldrar samt deras upplevelser av stöd. Den kvalitativa studien 
visar att barnen har turbulenta och åtstramade relationer till sina föräldrar. De ockuperas av 
orostankar kring deras föräldrar oavsett om de bor tillsammans med dem eller inte. Barnen 
upplever även att samhällets stöd är mer riktat mot den missbrukande föräldern än mot barnet och 
familjen (Wangensteen, Bramness, & Halsa, 2018). 

2.3 Anhörigas medverkan i behandlingen  
Vad gäller familjens medverkan i deras närståendes behandling visar forskning att familjen inte 
alltid är delaktig i behandlingen. Dagens socialtjänst är präglad av New-public management och 
individualism och socialsekreterare upplever det ibland svårt att hinna prioritera klientens 
familjemedlemmar (Gümüscü, Nygren & Khoo, 2015). I en norsk studie med föräldrar till barn 
med missbruk i åldrarna 18-28 år uppger föräldrar, som kommer i kontakt med myndigheter som 
ska sörja för deras barns behandling av psykisk ohälsa och missbruk, att de upplever att 
organiseringen av myndigheterna gör det svårt att förstå och komma i kontakt med det stöd som 
ska hjälpa dem och deras barn (Ness, Borg, Semb & Topor, 2016). Socialsekreterare uppger att 
de många gånger försöker ta familjemedlemmarna i beaktning men att organisering och 
sekretesslagstiftning inte alltid gör det möjligt. Två roller presenteras som anhöriga kan bli 
tilldelade utifrån socialsekreterarnas perspektiv, antingen en roll som expert eller en som klient. 
Expertrollen ger en större medverkan i handläggningens alla moment medan anhöriga som 
tilldelas klientrollen hålls mer på avstånd. Rollen som klient är mer vanligt förekommande hos 
anhöriga till individer över 18 år, då deras medverkan bygger på individens samtycke till kontakt 
med familjen (Gümüscü, Nygren & Khoo, 2015). I den norska studien beskriver föräldrarna att 
de kan känna sig som en börda, och de får kämpa för sitt barns rätt till behandling, snarare än att 
vara en resurs (Ness, Borg, Semb & Topor, 2016). Föräldrar i Sverige upplever också ett 
missnöje vad gäller kontakten med socialtjänst och andra instanser. Många upplever att det stöd 



 
 

 
 

7 

som erbjuds inte är tillräckligt, varken för dem eller för deras barn, samt att de många gånger 
känner missnöje gällande bemötandet från myndigheternas professionella. Sammanfattningsvis 
upplever många att det inte är lätt att få hjälp och stöd (Richert, Johnson & Svensson, 2018). 
 
En turkisk longitudinell studie genomförd med två testgrupper, en grupp som deltog i 
familjebaserad behandling och en kontrollgrupp, kunde visa att familjebaserad terapi hade god 
effekt vad gäller att förbättra familjens hälsa och förhållningssätt gentemot den missbrukande 
familjemedlemmen. Ett familjebaserat arbete gav även större sannolikhet för den med missbruk 
att förbli drogfri i upp till ett år (Ulaş & Ekşi, 2019). I en kvalitativ studie från Nigeria 
genomfördes intervjuer med klienter som behandlades för missbruk och psykisk ohälsa vid olika 
behandlingsinstitutioner. Respondenterna uppgav att familjemedlemmarnas medverkan i 
behandlingen tillsammans med relationen till sin behandlare hade en positiv inverkan på deras 
tillfrisknande. Respondenterna uppgav att ekonomiskt och moraliskt stöd från deras familjer 
möjliggjorde för dem att ansöka om samt genomgå behandling. De uppgav även att kärlek och 
känslomässigt stöd påverkade dem att inte längta tillbaka till sitt tidigare liv med missbruk 
(Adejoh, Temilola & Adejuwon, 2018).  
 
Tidigare forskning visar på att det finns evidens för att familjens medverkan i behandling och 
inverkan på deras närstående har en positiv påverkan på familjens och den enskilde 
missbrukarens hälsa. Genom att inkorporera familjen i den närståendes behandling leder det till 
bättre psykisk hälsa inom familjen samt större sannolikhet för att den närstående fullföljer sin 
behandling. Familjen ses oftast som ett komplement men får sällan en betydande roll i 
behandlingen. Författarna menar att ett större fokus bör ligga på individens sociala nätverk för att 
öka välmåendet både hos missbrukaren och dennes familj (Copello & Orford, 2002). I en 
kvalitativ studie genomförd i England uppger föräldrar att de upplevde ett behov av att få reda på 
varför deras barn använder droger och att de kände ovisshet gällande hur de skulle hantera 
relationen till sitt barn. Föräldrarna blev erbjudna stöd av en organisation i form av gruppsamtal 
om barnets narkotikaanvändande, samt deras egna upplevelser och känslor. Detta ledde till att 
föräldrarnas känsla av isolering minskade då de kände att det finns andra som går igenom samma 
situation som de själva. Samtal om droger och beroende ledde också till att föräldrarna ändrade 
sin syn på deras barns användande. De insåg att barnet led av en sjukdom och de fick även 
kunskap om hur de skulle agera samt vart de skulle vända sig. Som ett resultat av kontakten med 
organisationen upplevde de att relationen med barnet förbättrades (Butler & Bauld, 2005). 

2.4 Svensk forskning inom området  
Forskning kring föräldrar vars barn missbrukar alkohol och/eller narkotika är ett sparsamt 
studerat område i Sverige. Några svenska studier har identifierats inför detta arbete. Som tidigare 
nämnts finns det forskning kring socialsekreterares och övriga professionellas syn på klientens 
familjemedlemmar samt hur de försöker inkludera dem i handläggningens olika delar (Gümüscü, 
Nygren & Khoo, 2015). Vid Malmö universitet konstaterade forskare att föräldrar vars barn 
missbrukar är sparsamt studerade inom svensk forskning och genomförde därför en omfattande 
studie om hur föräldrar påverkas av deras barns missbruk. I studien skriver forskarna att något 
som saknas i forskningen och som behöver studeras vidare är föräldrar till barn med missbruk, 
föräldrarnas upplevelser av stöd och huruvida föräldrarnas behov har tillgodosetts av detta stöd. 
Forskarna menar att detta är av relevans då det 2009 kom en ändring i 5 Kap. 10 § SoL vilken 
anger att anhöriga som sörjer för en närståendes vård ska erbjudas stöd av kommunen, och lagen 
gäller även anhöriga till individer som missbrukar alkohol och narkotika (Richert, Johnson & 
Svensson, 2018). Detta utgör sammantaget starka motiv för att genomföra fler studier om detta 
ämne.  
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3. Bakgrund och lagstiftning  

3.1 Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 
kap. 10 § socialtjänstlagen 
År 2009 lades en bestämmelse till i 5 kap. 10 § SoL. I bestämmelsen står “Socialnämnden ska 
erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” I Socialstyrelsens rapport 
“Stöd till anhöriga - Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § 
socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 2016) presenteras riktlinjer för hur kommuner och dess 
anställda bör tillämpa bestämmelsen i sitt arbete med anhöriga. Bestämmelsen syftar inte till att 
anhöriga ska bidra till mer vård för den närstående med problematik, utan ska snarare hjälpa och 
förenkla för den anhörige. I rapporten förtydligas att lagen inte enbart gäller vissa grupper som 
socialtjänsten arbetar med, utan att bestämmelsen innefattar alla anhöriga till någon som är i 
behov av stöd och vård. Exempel på grupper som berörs av bestämmelsen är anhöriga som 
stödjer en närstående där psykisk sjukdom förekommer samt anhöriga som har en närstående med 
missbruks- och beroendeproblematik. Bestämmelsen berör bland annat föräldrar vars barn är 
under 18 år och föräldrar vars barn är över 18 år. I Sverige har anhöriga till vuxna närstående 
inga skyldigheter att stödja och hjälpa denne, det bygger således på att den anhöriga själv vill 
hjälpa sin närstående. Anhörigas behov kan se olika ut. Vissa aspekter är dock mer gemensamma 
för många anhöriga. En aspekt handlar om information och kunskap. Anhöriga vill ofta ha 
kunskap om den problematik som föreligger för den närstående. Detta innebär att det är av vikt 
att anhöriga informeras om stöd för de själva, exempelvis de möjligheter som råder för att den 
anhöriga ska erhålla stöd. Socialstyrelsen menar vidare att den närstående ofta får hjälp av både 
socialtjänsten och sjukvården. Därmed är det av vikt att den som är anhörig har förtroende för att 
dessa instanser samverkar kring de insatser som utförs (Socialstyrelsen, 2016).  
 
I Socialstyrelsens vägledning till kommunerna skriver de att ett anhörigperspektiv inom 
socialtjänsten är nödvändigt. Exempel på vad anhörigperspektiv för den professionella kan 
innebära är att samverkan sker med de som är anhöriga, samt att den professionella inom 
verksamheten ser efter vilka behov de anhöriga har och att denne tillhandahåller de anhöriga med 
relevant information om vilka stödinsatser som kommunen kan erbjuda för dessa. Vidare skriver 
Socialstyrelsen om att arbeta förebyggande med anhöriga som stödjer en närstående. Anhöriga 
kan påverkas negativt genom exempelvis psykisk påfrestning av att sörja för den närstående och 
detta kan leda till allvarliga konsekvenser för den anhörigas egna mående. Socialstyrelsen menar 
att det är av vikt att de professionella som arbetar med anhöriga ser till de anhörigas behov för att 
säkerställa att gruppens mående inte försämras (Socialstyrelsen, 2016).  

3.2 Samverkan  
Då det föreligger behov av insatser från både kommun och landsting har kommunen skyldighet 
att upprätta en individuell plan tillsammans med landstinget. Kommunen och landstinget ska 
upprätta denna plan om det anses nödvändigt för att uppfylla individens behov. Om det är möjligt 
samt om individen inte motsätter sig ska individens anhöriga ha möjlighet att delta i upprättandet 
av planen. Den individuella planen ska bland annat innehålla vilka insatser som behövs samt 
vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. Det bör även framkomma om det är andra 
huvudmän inblandade i planen samt om det är kommun eller landsting som bär ansvaret för att 
planen efterföljs. Ovanstående bestämmelse fastställs i 2 kap. 7 § SoL. Anhöriga till individer 
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med missbruk har även enligt 5 kap. 9 § SoL möjlighet att lämna synpunkter på hur 
överenskommelser mellan kommun och landsting ska utformas.  

4. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt definieras studiens teoretiska ramverk bestående av systemteori. Resultatet 
analyseras först med hjälp av en allmän förklaring av systemteori och främst cirkulär kausalitet. 
Vidare appliceras socialekologiska begrepp ur Gitterman och Germains livsmodell, där de 
ekologiska begreppen stressorer, återhämtning och skyddsfaktorer samt anpassning används. 
Dessa teorier och begrepp har valts för att få en fördjupad förståelse för respondenternas 
upplevelser och erfarenheter. Studiens syfte är att ge en förståelse för hur målgruppen upplever 
sin situation och deras behov av stöd, deras upplevelser av stöd samt vilka behov stödet har 
uppfyllt. För att kunna analysera detta valdes därmed teorier som berör hela individens nätverk. 
Genom att använda oss av systemorienterade teorier kan respondenternas hela omgivning och 
situation fångas in, därmed ger det en helhetsbild av målgruppens situation och samhällets olika 
stöd utifrån respondenternas berättelser. Vidare kan de socialekologiska begreppen förklara 
respondenternas behov samt vilka förändringar i samspelet mellan omgivning och individ som 
kan uppfylla dessa behov.   

4.1 Systemteori 
Ludwig von Bertalanffy ses som upphovsman till generell systemteori som härleder från 
naturvetenskapen (Forsberg & Wallmark, 2002). Det centrala för systemteorin är interaktionen 
mellan människor då detta är det som får individen att växa. Vidare ser inte systemteorin olika 
konflikter och svårigheter som något enbart hos den enskilde individen utan det som är intressant 
är vad som finns runt omkring varje individ och den omgivning som individen befinner sig i. 
Vidare ger Forsberg och Wallmark (2002) exempel på hur olika system hänger ihop och knyts 
samman. En familj beskrivs som ett system, vilket tillhör ett mer omfattande system i det 
existerande släktsystemet. Detta system tillhör vidare ännu mer omfattande system. Ett system 
kan även bestå av det som benämns som delsystem, vilket i ett familjesystem kan vara föräldrar-
barn-systemet och man-hustru-systemet. Med hjälp av systemteori skapas fokus på den 
övergripande helheten. De olika delarna inom ett system fungerar som bäst då de arbetar ihop, 
vilket kan exemplifieras med en stråkkvartett där alla instrument skapar något gemensamt då de 
spelas samtidigt (Forsberg & Wallmark, 2002).  

4.1.1 Cirkulära orsak-verkan-processer 
Begreppet cirkulära orsak-verkan-processer (cirkulär kausalitet) hör till systemteorin och betonar 
att delarna som finns inom varje system hela tiden påverkas av varandra. Begreppet belyser 
vikten av att se händelser som cirkulära händelseförlopp snarare än att se händelser enbart ur 
linjära vinklar. Begreppet kan tydliggöras genom att beskriva processen som så att då en del i ett 
system har en inverkan på en annan del, som i sig påverkar en tredje del så påverkas den första 
delen av systemet av responsen från de två sistnämnda. Alla delar har alltså en gemensam 
påverkan på varandra där det sker cirkulärt och inte enbart på ett linjärt vis (Forsberg & 
Wallmark, 2002).  
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4.2 Socialekologisk systemteori - Gitterman och Germains livsmodell 
I analysen av denna studies resultat kommer tre ekologiska begrepp från Gitterman och Germains 
livsmodell att användas. Följande begrepp kommer att diskuteras i relation till studiens resultat: 
Stressorer (Life-stressors), återhämtning och skyddsfaktorer (Resilience and protective factors) 
samt anpassning (Adaptation). Det ekologiska perspektivet är relevant för socialt arbete eftersom 
det belyser organismens och omgivningens beroende av varandra. Socialarbetaren kan med hjälp 
av perspektivet skapa miljöer som möjliggör utveckling och hälsa genom individens anpassning 
till miljön och/eller miljöns anpassning till individen (Gitterman & Germain, 2008). 
Livsmodellen förklarar en individs resa genom livet utifrån dels individens identitet men även 
dess omgivning. Under resans gång stöter individen på motstånd som påverkar individens 
förmåga att passa in med sin omgivning samt dess passform (Payne, 2015). Socialekologisk 
systemteori är användbart för att härleda sociala problem till att en individs omgivning inte 
stämmer överens med bland annat individens behov, förmågor och förväntningar. Att 
omgivningen inte stämmer överens med individen kan uppstå av exempelvis förändringar i en 
individs möjligheter till frihet (Healy, 2014). 

4.2.1 Stressorer (Life-stressors) 
Stressorer syftar på de motstånd som en individ stöter på under livets gång. Stressorerna uppstår 
då individens relation med omgivningen inte samspelar. Exempel på stressorer är: sjukdom, 
uppsägning, identitetskris eller andra typer av smärtsamma händelser som utsätter individen för 
fysisk och/eller emotionell stress (Gitterman & Germain, 2008). Stressorer stör passformen 
mellan individen och den omgivning som individen befinner sig i (Payne, 2015).   

4.2.2 Återhämtning och skyddsfaktorer (Resilience and protective factors) 
Begreppet återhämtning syftar på en individs förmåga att återhämta sig från omgivande 
stressorers påverkan. Genom det ekologiska synsätt som livsmodellen medför påverkas en 
individs förmåga att återhämta sig av den sociala och fysiska miljö som individen befinner sig i. 
Individen påverkas av skyddsfaktorer i form av stöd från familj, vänner, lärare eller 
socialarbetare. Återhämtning och hantering av stressorer kräver både individuella resurser samt 
resurser från omgivningen. Individuella resurser syftar på inneboende resurser i individen i form 
av motivation, självkänsla, flexibilitet samt olika förmågor kopplade till att finna ett 
lösningsorienterat förhållningssätt. Omgivande resurser syftar på samhällets och individens 
nätverk. Exempelvis institutioner, myndigheter men även vänner, släktingar och kollegor. Graden 
av tillgänglighet hos de omgivande faktorerna påverkar individens möjlighet att hantera stressorer 
(Gitterman & Germain, 2008).      

4.2.3 Anpassning (Adaptation) 
Genom livets gång försöker människan att anpassa sig till sin omgivning. När individen upplever 
att den passar in i sin omgivning upplever den sig som resursstark samt anpassningsbar. Då 
individen upplever att omgivningen inte stämmer överens med dess förväntningar upplever 
individen stress. Individens upplevelse av stress grundar sig således i hur väl individen lyckas 
passa in i sin omgivning. Att kunna anpassa sig till sin omgivning kräver handlingar och 
förhållningssätt som främjar förmågan att kunna anpassa sig. Den första typen av handlingar är 
de som förändrar individen själv i form av att lära sig nya kunskaper och förhållningssätt. Den 
andra typen av handlingar är av en sådan art att omgivningen ändras så att den passar in med 
individens förväntningar och behov. Den tredje typen av handlingar är av den arten att den 
förändrar interaktionen mellan individen och omgivningens delar. Denna typ av handlingar kan 
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exempelvis bestå av att förändra förhållningssättet till människorna i sin omgivning. Utifrån det 
ekologiska perspektivet, som livsmodellen grundas i, är förmågan till förändring och anpassning 
utvecklingsbar (Gitterman & Germain, 2008).   

5. Metod  

5. 1 Tillvägagångssätt för litteratursökning 
De primära databaserna vid sökning av tidigare forskning var Social Services Abstracts och 
SwePub. De sökord som har använts är missbruk, anhöriga, drug abuse, substance abuse, 
alcohol abuse, family, parents, experience samt support. Endast artiklar som är peer-reviewed har 
använts. För att bedöma om artiklarna var relevanta för denna studie lästes först titlarna på 
respektive artikel. Om denna var intressant lästes abstract och inledning. Om studien ansågs 
relevant efter detta lästes hela artikeln. Genom detta tillvägagångssätt har relevant tidigare 
forskning hittats. Vidare upptäcktes en svensk studie (Richert, Johnson & Svensson, 2018) som 
handlar om den målgrupp som studeras i detta arbete. Flertalet av de artiklar som presenteras i 
detta arbete har funnits i den svenska studiens referenslista.     

5.2 Kvalitativ metod 
Inledningsvis beslutades att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Detta då syftet för studien var att få en bild över hur föräldrar till barn med 
missbruk upplever det anhörigstöd de blivit erbjudna eller själva sökt. En kvalitativ metod är 
lämplig att utgå ifrån då man med kvalitativ forskning har en önskan att få förståelse för hur 
andra individer tänker. Vidare är kvalitativa metoder lämpliga då forskaren vill ha djupare 
information om upplevelser från de som deltar i studien (Trost, 2010). Den kvalitativa metoden 
innebär även att forskaren kan komma närmre det som forskas om samt att kvalitativa metoder 
ger forskaren möjlighet att utforska det som studeras mer ingående och grundligt (Larsen, 2009). 
Andra studier där erfarenheter och upplevelser hos föräldrar till barn med missbruk studerats har 
använt en kvalitativ metod (Jackson, Usher & O’Brien, 2007; Ness, Borg, Semb & Topor, 2016), 
vilket ytterligare motiverar valet av metod för studien, då den kvalitativa metoden som tidigare 
nämnt är lämplig då upplevelser hos deltagarna är centralt. Detta arbete inspireras av hermeneutik 
vilket innebär att det ska leda till en ökad förståelse samt generera flera legitima och sanna 
beskrivningar av ett socialt fenomen. Andersson (2014) skriver att inom hermeneutiken kan ett 
fenomen beskrivas på flera olika sätt vilket innebär att alla beskrivningar kan vara legitima och 
sanna. Det handlar om att finna förståelse för upplevelser och erfarenheter snarare än en 
generaliserbar förklaring av sociala fenomen (Andersson, 2014). I denna uppsats har ett induktivt 
förhållningssätt använts vilket innebär att teorin valdes utifrån de forskningsresultat som 
framkom ur datamaterialet. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning ofta har ett induktivt 
förhållningssätt gällande teori medans kvantitativ forskning ofta bygger på deduktionism.   

5.3 Urval 
Inledningsvis tog vi kontakt med en anhörigförening som vänder sig till anhöriga som har 
närstående med missbruksproblematik i en mellanstor svensk kommun. Vi tog även kontakt  
med en anställd inom en av landets kommuner som driver anhöriggrupper i kommunens regi. 
Personen vidarebefordrade information om studien till deltagare i en av kommunens 
anhöriggrupper och ställde frågan om någon ville delta. Ingen från kommunens verksamhet tog 
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kontakt med oss. Ett första möte bokades däremot in med en representant från anhörigföreningen. 
Vid detta möte presenterade vi studiens syfte, upplägg och urvalskriterier. Informations- och 
samtyckesblanketter (se Bilaga 1) överlämnades till representanten som i sin tur kontaktade 
potentiella respondenter som uppfyllde kriterierna för urvalet. Anledningen till att den första 
kontakten togs med representanten var att målgruppen kan ses vara en svår grupp att nå ut till och 
detta tillvägagångssätt medförde att en individ med närmare kontakt kunde kontakta dessa. 
 
Våra inklusionskriterier för urvalet var följande:  
- Föräldrar vars barn har eller har haft ett missbruk av alkohol och/eller narkotika.  
- Föräldrar med erfarenhet av anhörigstöd. 
- Barnens ålder har inte någon betydelse.  
 
Representanten för anhörigföreningen vidarebefordrade, via mail, de som var intresserade av att 
delta. Totalt svarade sex personer att de var intresserade av att medverka. Vid det skedet tog vi 
kontakt med dessa och intervjuer bokades in med varje deltagare via mail. Fem av de sex 
personerna svarade. Vid den första intervjun föreslog den intervjuade en till individ som visat 
intresse av att delta men som inte blivit kontaktad av representanten. Efter intervjun kontaktade vi 
denne via mail och tid för intervju bokades. Denna process resulterade i totalt sex individuella 
intervjuer, med två män och fyra kvinnor i åldrarna 45-65 år. Signifikant för de sex 
respondenterna var att deras barns missbruk inte var i ett inledningsskede samt att de hade varit 
medlemmar i föreningen under en längre tid.  
 
Urvalet kan betraktas som ett målstyrt urval då vi tog kontakt med en specifik anhörigförening 
samt en kommunal verksamhet för anhöriga till individer med missbruk, för att dessa bedömdes 
ha erfarenhet av det som skulle studeras. Bryman (2011) skriver att ett målstyrt urval innebär att 
forskaren väljer deltagare som denne anser lämpliga för studiens syfte och frågeställningar. 
Forskaren kan använda det målstyrda urvalet då exempelvis vissa personer kan vara 
betydelsefulla för att få insikt i ett specifikt socialt fenomen. Målstyrt urval är ett icke-
sannolikhetsurval vilket medför att resultat inte kan generaliseras till en population (Bryman, 
2011). Det finns risker när alla respondenter kommer från samma förening eller organisation då 
personerna kan ha kontakt med varandra och delar liknande upplevelser och attityder (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011). Utifrån ovanstående resonemang finns det risker med vårt urval, 
däremot är respondenterna aktiva i anhörigföreningen i olika grad. Medlemmarna har även olika 
erfarenheter av stöd från samhället och har varit i kontakt med olika typer av samfund, 
myndigheter och organisationer. Dessa faktorer kan anses öka sannolikheten för att få varierande 
svar samt information om samhällets olika hjälporgan. Sammanfattningsvis syftar inte detta 
arbete till att generera generaliserbara resultat. Arbetet bygger på en kvalitativ ansats vilket 
medför att studien syftar till att generera förståelse för berättelser, upplevelser och erfarenheter 
från ett fåtal respondenter snarare än ett resultat som speglar en hel population (Bryman, 2011). 

5.4 Datainsamlingsmetod 
Eftersom vi ville underlätta för kommande analys då syftet var att finna likheter mellan de olika 
intervjuerna valdes en halvstrukturerad intervjumetod. Nilsson (2014) skriver att genom 
halvstrukturerade intervjuer får alla respondenter liknande frågor då intervjun bygger på en 
förbestämd intervjuguide. Inslaget av flexibilitet kvarstår dock genom den sociala interaktionen 
som uppstår mellan intervjuare och respondent, där interaktionen således leder till spontanitet och 
det ges möjlighet att skapa ytterligare förståelse för respondentens livsvärld. Halvstrukturerade 
intervjuer är en fördel när flera intervjuer genomförs då svaren blir lättare att jämföra med 
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varandra (Nilsson, 2014). I enlighet med ovanstående skapades först en intervjuguide (se Bilaga 
2). Vid intervjutillfällena användes intervjuguiden för att alla respondenter skulle besvara samma 
frågor. Dock styrde respondenternas egna utsagor formen på intervjun vilket innebar att frågorna 
inte alltid ställdes i samma ordningsföljd. Fortsättningsvis valdes halvstrukturerade intervjuer 
som datainsamlingsmetod för att förstärka studiens reliabilitet. Kvale & Brinkmann (2014) 
skriver att reliabilitet i intervjustudier är sammanlänkat med frågan om reproduktion och om 
respondenterna kommer ge olika svar till olika intervjuare. Olika formuleringar av frågor kan 
således ge olika svar samt att reliabiliteten påverkas av graden ledande frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014). En förbestämd intervjuguide kan utifrån ovanstående resonemang bidra till att 
så lika frågor som möjligt ställs till respondenterna. Detta kan på så sätt minska risken för 
ledande frågor samt att olika respondenter får olika frågor.   

5.5 Genomförande av intervjuer 
Efter att ha bestämt tid med respektive deltagare genomfördes intervjuerna i anhörigföreningens 
lokal, vilket representanten för anhörigföreningen hade erbjudit. Valet av plats föreföll även 
naturligt i det avseendet att vi ville genomföra intervjuerna på en plats där deltagarna kunde 
känna sig bekväma och trygga. Under varje intervju var det främst en av oss som ställde frågorna 
och den andra studentens roll var då att föra anteckningar, ställa relevanta följdfrågor samt att 
kontrollera intervjuguiden så att de frågor som var nedskrivna ställdes. Intervjuerna varade 
mellan 45-70 minuter. De spelades in med hjälp av ljudutrustning som lånades från Örebro 
universitet, vilket är ett krav då intervjuer genomförs (Örebro universitet, 2019).  

5.6 Analysmetod 

5.6.1 Kodning 
Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut på papper för att göra materialet analyserbart. 
Efter transkriberingen lästes alla intervjuer två gånger av varje student för att få en helhetsbild av 
materialet. För att göra datamaterialet hanterbart inleddes analysprocessen med kodning av datan. 
Under denna process markerade vi det i texten som ansågs relevant utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, vilket utgjorde kategorier av materialet. Under tiden vi läste igenom utskrifterna 
och markerade det av relevans för syftet och frågeställningarna skrevs nyckelord bredvid aktuellt 
stycke/mening i vardera intervju. Dessa nyckelord utgjorde materialets koder. Detta gjordes för 
att reducera materialet och få en tydligare bild av vad som framkommit ur intervjuerna. Exempel 
på koder vi hittade under denna process var “Tips/råd” och “Socialtjänst”. Under 
kodningsprocessen av vårt material har vissa koder som skapats, främst initialt, tagits bort och 
inte använts senare i processen då vi märkt att dessa inte varit relevanta i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar. Detta tillvägagångssätt för att bearbeta materialet styrks av Lindgren 
(2014a). Lindgren nämner att inslag i data som forskaren menar är relevanta för en studie kallas 
för kategorier och att benämningarna för kategorierna blir koder. Kodningen handlar till viss del 
om att markera relevanta stycken med passande benämningar, det vill säga att man etiketterar 
materialet. Kodningsprocessen bygger även på att de kategorier och koder som väljs är av 
relevans till de frågeställningar som studien vilar på och att dessa kategorier och koder har en 
relevans för arbetet och kan användas i analysen. Vidare är det vanligt att koder som skapas 
ändras eller helt stryks, framförallt de koder som formas i början av arbetet (Lindgren, 2014a).  
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5.6.2 Tematisering 
Arbetet med de valda koderna fortsatte genom att dessa lästes igenom ytterligare för att återigen 
se att koderna var relevanta till syftet och frågeställningarna. Tillvägagångssättet för att arbeta 
vidare med detta var att hitta mönster bland våra koder. De valda koderna resulterade i 15 teman, 
vilka var de ämnen som alla respondenter pratade om under intervjuerna och som ansågs vara 
relevanta till studiens inriktning och syfte. Exempel på teman vi fann bland det kodade materialet 
var ”Samverkan mellan samhällets organ” och ”(O)Kunskap/Information”. Slutligen samlades 
dessa 15 teman i fyra övergripande teman som hjälpte till att belysa de viktigaste och mest 
centrala fynden från datainsamlingen. Detta mynnade ut i ”Kommun och landsting”, ”Behov som 
förälder”, ”Anhörigförening” samt ”Socialt nätverk och arbetskamrater”. Alla övergripande 
teman fick därtill underrubriker som mer ingående beskriver vad varje övergripande tema 
innehåller. Exempel på detta är att vid ”Kommun och landsting” finns underrubrikerna 
”Samverkan” och ”Anhörigstöd genom kommun och landsting”. Under ”Behov som förälder” 
finns underrubrikerna ”Tillgänglighet av stöd” samt ”Kunskap och information”. På detta sätt 
har vi arbetat med alla övergripande teman vilket syftar till att göra resultatet av våra fynd tydliga 
för läsaren. Som tidigare nämnts hittade vi olika teman som ansågs vara mest relevanta med 
hänsyn till vårt syfte och frågeställningar. I vår resultatdel samt analys blev vårt mål att visa 
läsaren dessa olika teman, vilket innebar att vi arbetade mer deskriptivt i resultat- och 
analysdelen. Vi valde att visa våra fynd genom beskrivningar av varje övergripande tema och 
underrubriker samt intervjucitat som stödjer det vi redovisar.  
 
På detta sätt har vi gått tillväga i enlighet med vad Lindgren (2014c) skriver. Efter arbetet med 
koder börjar arbetet med tematiseringen. Det innebär att forskaren ska sätta ihop de koder som 
ses höra samman till övergripande teman. Denna process kan variera beroende på exempelvis 
vilken typ av studie som genomförs. Författaren menar att en väg forskaren kan gå i denna 
process är att hitta de ”nyckelteman” som sedan kan arbetas vidare med i analysen. Detta 
tillvägagångssätt är rimligare då studien är av en mindre karaktär. Syftet med att tematisera är att 
genom de koder som har frambringats ur data, få en ”övergripande tematisk struktur” (Lindgren, 
2014c, s. 63). De mönster som forskaren hittar utifrån koderna blir till teman. Det forskaren gör 
när denne tematiserar är att utifrån studiens frågeställningar se till de aktuella koderna och sortera 
dessa i förhållande till det som data visar (Lindgren, 2014c). Vi har inspirerats av det Lindgren 
(2014b) skriver om tillvägagångssätt. Han menar att det kan variera i vad forskaren vill 
åstadkomma med den analys som görs. Ett tillvägagångssätt är att forskaren har som syfte att 
förmedla de olika mönster som framkommit från kodningen. Ett sådant förfarande kan yttra sig 
lite olika i den senare resultat- och analysdelen av arbetet. En av vägarna att gå är genom det som 
författaren kallar realism. Detta tillvägagångssätt att presentera fynden på innebär att 
presentationen är inriktad på fakta gällande de fynd som valts ut, och för att visa på dessa fynd 
används citat som styrker detta (Lindgren, 2014b).  

6. Etik 

6.1 Individskyddskravet och dess etiska principer 
Alla respondenter informerades om studien via mail innan de tackade ja till medverkan samt 
informerades muntligt innan intervjuerna genomfördes. De fick all information nedskriven i en 
Informations- och samtyckesblankett och bekräftade att de tagit del av informationen genom 
underskrift, i enlighet med 17 § Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor, Etikprövningslagen. Innan intervjuerna hölls hade alla respondenter fått information 



 
 

 
 

15 

om studien i enlighet med 16 § Etikprövningslagen. Informationen berörde bland annat 
konfidentialitet samt att medverkan är frivillig. Frivilligheten innebar att respondenterna hade rätt 
att avsluta sin medverkan samt dra tillbaka alla utsagor från intervjuerna fram till att arbetet är 
examinerat och godkänt, vilket även det informerades om innan respektive intervju startade. Se 
fullständig Informations- och samtyckesblankett under Bilaga 1.      
 
Till varje intervju medtogs två versioner av Informations- och samtyckesblanketten. Skillnaden 
på de två versionerna var att i den ena stod att namn på personer kommer att avidentifieras och i 
den andra stod att namn på personer, verksamheter och platser kommer att avidentifieras. 
Skillnaden mellan blanketterna är således att den ena ger samtycke för att nämna plats och 
verksamhet. Vårt skäl för att presentera två versioner av blanketten var att vi vid ett tidigt skede 
hade som önskan att presentera anhörigföreningen med namn, vilket vid ett senare skede valdes 
bort på grund av etiska skäl (Se resonemang under 6.3 Etiska överväganden). Alla deltagare 
valde att skriva under den första versionen. Vi var även tydliga med att deltagaren kunde avböja 
att svara på frågor om denne upplevde någon fråga som känslig, detta med deltagarens integritet i 
åtanke. Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifter 
som ligger till grund för arbetets empiri endast får användas i forskningsändamål. Uppgifterna får 
inte användas i andra forskningsprojekt samt får inte överlåtas till andra personer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerade vi varje respondent om innan intervjuerna startade.  
 
Konfidentialitet syftar på överenskommelser mellan respondenterna och forskarna angående vad 
data som frambringas tillsammans ska användas till. Vanligtvis innebär konfidentialitet att data 
som kan röja respondenternas identitet ska anonymiseras samt ersättas med pseudonymer (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Vi informerade om att personuppgifter och det som sägs kommer att 
anonymiseras och avidentifieras med hänvisning till Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). För att säkra att respondenternas utsagor inte kommer till kännedom för någon 
utomstående har de förvarats på externa USB-enheter och har inte förekommit i några 
molntjänster. Uppgifterna kommer efter att arbetet är godkänt och examinerat raderas vilket har 
tagits i beaktning enligt Uppsatsguiden (Örebro universitet, 2019). Vidare har Informations- och 
samtyckesblanketterna som respondenterna skrev under förvarats i ett låst utrymme så ingen 
obehörig kan ta del av dessa. I resultatdelen har varje respondent anonymiserats genom att 
utsagor som kan härledas till viss individ har tagits bort eller justerats i enlighet med 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

6.2 Etiska överväganden  
Ett etiskt övervägande som har pågått under hela arbetets gång har varit om anhörigföreningen 
ska nämnas vid namn eller inte. Varje respondent tillfrågades därför inför varje intervju om de 
gav samtycke till att anhörigföreningen och staden benämns i arbetet. Alla respondenter gav sitt 
samtycke och skrev på det avtal som upprättats mellan studenterna och respondenterna. Vi och 
respondenterna var medvetna om att anonymiteten kan försvagas genom att benämna 
verksamheten och platsen men ansågs ändå vara tillräckligt stark för att beslutet var befogat. I 
uppsatsskrivandets slutskede beslutades dock att inte skriva ut namnet på anhörigföreningen. 
Detta beslut fattades utifrån att nyttan inte ansågs större än riskerna att kunna avslöja 
respondenternas identitet. I enlighet med 9 § Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor, Etikprövningslagen, får forskning endast godkännas om de risker som den kan 
medföra för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess 
vetenskapliga värde. Nyttan med att nämna anhörigföreningen vid namn vore att den skulle 
kunna nå ut till flera i liknande situation i samband med publicering av uppsatsen. Det skulle 
kunna leda till att fler behövande får information om vart de kan vända sig för hjälp och stöd. 
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Utifrån detta resonemang kan det antas att målgruppen skulle gynnas av ett namngivande. 
Däremot måste denna nytta vägas mot vikten av deltagarnas anonymitet. Det är av vikt att 
bibehålla anonymiteten i så hög grad som möjligt då respondenterna delar med sig av personliga 
och känslosamma berättelser om sig själva men även om sina barn. Sammanfattningsvis väljer vi 
att inte nämna anhörigföreningens namn eller kommunens namn då det leder till en större 
möjlighet att kunna identifiera de personer som deltar i studien. Vi anser att produktionen av 
denna uppsats är tillräcklig för att målgruppen ska få en större plats i kunskapsbildningen samt 
belysa vikten av anhörigföreningarnas existens.  

7. Resultat  
Respondenterna består av fyra kvinnor och två män i åldrarna 45-65 år. Signifikant för de alla var 
att de upplevdes resursstarka gällande socialt nätverk. Alla hade ett arbete och majoriteten levde 
ihop med en partner. Alla respondenternas barn var män. Det som skiljde barnen åt var graden av 
missbruk samt bruk av substanser. Det gemensamma var att respondenternas subjektiva 
erfarenheter är att deras barn har/har haft ett missbruk av alkohol och/eller narkotika samt att det 
har haft negativ påverkan på familjen och barnet. Flertalet av respondenterna uppgav att de 
initialt kände stress, skuld och skam då de upptäckt att deras barn använde droger. Även 
oroskänslor berättade många om. Gemensamt för alla respondenter är att barnens missbruk inte 
var något de nyligen upptäckt, utan det har gått några år sedan missbruket upptäcktes. En 
ytterligare gemensam aspekt hos respondenterna var att initialt vid upptäckten var det svårt att 
förstå att deras barn missbrukade. Missbruket hade i många fall varit pågående en längre tid 
innan respondenterna fått reda på det. Barnens missbruk hade börjat innan de fyllt 18 år och idag 
är barnen vuxna.  
 
I denna resultatdel kommer empiri att redovisas genom fyra övergripande teman som är resultatet 
av den kodning och tematisering som ligger till grund för resultat och analys. De teman som 
presenteras är Kommun och landsting, Behov som förälder, Anhörigförening samt Socialt nätverk 
och arbetskamrater. Respondenterna kommer att särskiljas genom att de får ett nummer genom 
systemet Respondent 1 - Respondent 6. 

7.1 Kommun och landsting 
Detta tema redovisar respondenternas utsagor gällande upplevelser av kommun och landsting 
samt hur de upplever att dessa har bidragit till att hjälpa dem och deras barn. Erfarenheterna och 
attityderna från kommun och landsting skiljde sig åt. Två av respondenterna hade fått direkt stöd 
av kommunen vilket de ansåg som bra stöd, dock menade båda respondenterna att de nästan fått 
”tjata” sig till detta stöd. De andra hade inte tagit del av stöd alternativt inte varit nöjda med det 
stöd som de erbjudits från kommunen. Respondenterna hade positivare upplevelser av ett 
beroendecentrum som är knutet till landstinget.  

7.1.1 Samverkan 
Signifikant för alla sex intervjuer var att vid upptäckten av deras barns missbruk väcktes frågan 
“Vad gör jag nu?” eller “Vem kontaktar jag nu?”. Många respondenter upplever 
myndighetsvärlden som uppdelad och svår att få kontakt med. En del beskriver även att de 
insatser som erbjuds till deras barn från olika instanser inte hänger ihop med varandra. Ett par av 
respondenterna beskriver det som en kamp där de som anhöriga får jobba hårt för att 
myndigheterna ska erbjuda lämpliga insatser till deras barn. Detta kunde hos vissa utvecklas till 
besvikelse gentemot samhället. En respondent beskriver samverkansprocessen mellan landsting 
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och kommun och pekar på att hen försöker driva samverkan genom sin medverkan i 
anhörigföreningen. Hen hänvisar även till en evenemangsdag då anhörigföreningen försökte 
samla stadens alla föreningar som jobbar med missbruk: 
 

Och så fort man blir utskriven någonstans så försvinner hela, och det finns ingen koppling mellan 
liksom de här boendestöden och beroende.. de vet inte ens.. de känner inte ens varandra.. det är 
jag som ska ordna såna här dagar och få folk att koppla ihop sig med varandra (..) Jag är ju liksom 
från ett helt annat sammanhang (..) jag har råkat blivit anhörig och engagerat mig och läst på (..). 
(Respondent 1) 

 
Även om vissa uttryckte ett missnöje gentemot kommunens skyldighet att hjälpa dem och deras 
barn uttryckte många vikten av att alla olika typer av stöd existerar. Anhörigföreningen, 
landstinget och kommunen ska ses som komplement till varandra. Dock pekar många på att 
samverkan dem emellan måste förbättras. En respondent beskriver det som följande:  
 

(..) låt säga.. kommunen göra jobbet själva men ta hjälp av de andra som är engagerade.. putta 
bara in lite pengar.. så stödjer ju ni dom.. På så sätt kan ju den här verksamheten blomstra.. det är 
ju faktiskt resurser det handlar om.. de ska ändå ha en hyra här och de ska ha grejer och det är små 
medel de kan göra, för att lyfta (..). (Respondent 5)  

7.1.2 Anhörigstöd genom kommun och landsting  
Ett par av respondenterna upplever även att socialtjänsten brister när det gäller att erbjuda stöd 
samt följa upp effekterna av de olika insatserna som erbjuds deras barn. Detta leder till att de som 
anhöriga får dra ett stort lass både gällande att ständigt efterfråga stöd och hjälp men även att ta 
hand om barnet när insatserna avslutas på grund av att barnet misslyckats hålla sig drogfri. Även 
om känslor av att inte bli sedda av socialtjänsten är återkommande i respondenternas utsagor 
uppger många att de oftast blir bra bemötta när de är i kontakt med kommunen. De flesta 
upplever också att kommun och landsting erbjuder hjälp samt bemöter deras barn på ett bra sätt 
vid de tillfällen då barnen själva ansöker om behandling. En del respondenter belyser vikten av 
direkt anhörigstöd och menar att det är viktigt för att hantera sin situation, risken finns annars att 
relationer till sina familjemedlemmar försämras till den grad att de inte går att bygga upp igen. En 
respondent berättar följande om sina upplevelser av stöd från kommunen:  
 

(..) jag ska inte säga att vi aldrig har blivit erbjudna det av kommunen men vänder man på det kan 
man säga såhär.. det är ju inte mitt intryck att dom har velat hjälpa oss.. gång på gång (..). 
(Respondent 5) 

 
Flera av respondenterna uppgav att de hade haft kontakt med ett beroendecentrum som styrs av 
landstinget. Några blev erbjudna tre enskilda samtal samt deltog på möten tillsammans med sitt 
barn. Beroendecentrum beskrivs av vissa som positivt gällande tillgänglighet och intresse att 
hjälpa till. En del hade genom beroendecentrum fått information om anhörigföreningen. En 
respondent berättade om positiva upplevelser från beroendecentrum: 
 

(..) där var det betydligt bättre stöd (..) vi har haft hans tre handläggare han har precis bytt då men 
(..) henne hade vi ju väldigt bra relation med och.. kunde bara prata vi om vi ville.. kunnig och.. 
helt annan.. du bara går upp liksom ”oh ja jag har tid” eller ”jag har tid om 10 minuter en kvart” 
så en öppenhet (..) du är inte i närheten på kommunen (..). (Respondent 5) 

 
De flesta vittnar om att kontakten med kommunens socialtjänst främst handlar om barnets 
behandling och inte något direkt anhörigstöd. Dock beskriver intervjuperson 3 att hen under fyra 
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års tid deltagit i parbehandling i en av kommunens verksamheter tillsammans med sin partner. 
Hen beskriver behandlingen som positiv då det fick dem att ta till vara på sina egna liv och förstå 
vad de kunde påverka och inte påverka. Parbehandlingen minskade även slitningarna mellan 
paret som hade uppstått vilket hen menar är en bidragande faktor till att de fortfarande är gifta. 
Respondenten beskriver mötena och behandlingen som följande: 
 

(..) och sen blev det mer att vi pratade om våra känslor (..) våran relation min och min partner och 
hur den hade påverkats (..) man gick mer in på att hjälpa oss och våran relation (..) och det 
upplevde jag jättebra (..) jag vet inte om vi hade levt samman idag om vi inte hade gått dit.. och 
personligen vad det lastade av mycket för man kommer ihåg vad de sa.. "Tänk inte på det, gör så” 
alltså vi fick lite pepp.. "ni måste leva ert liv" (..). (Respondent 3) 

7.2 Behov som förälder  
I detta avsnitt kommer temat Behov som förälder att redovisas med underrubriker för att 
tydliggöra vad respondenterna berättade angående de behov de haft som föräldrar kopplat till stöd 
och hjälp.  

7.2.1 Tillgänglighet av stöd 
Flera av respondenterna berättade om deras upplevelser beträffande vetskapen om vart de kunde 
vända sig för hjälp och stöd. I vissa fall framkommer det att respondenterna inte visste vem de 
skulle kontakta för att själva få hjälp med vad de kunde göra eller var de kunde få annan viktig 
information. Exempelvis framkom ur en intervju att respondenten gärna hade sett att det fanns 
någon som kunde kontaktas för att få information om hur de som föräldrar kunde gå tillväga, och 
att det upplevdes finnas en avsaknad av en sådan tillgänglighet från exempelvis kommunens sida. 
Det hade varit önskvärt med ett telefonnummer som respondenten kunde kontakta för att få svar 
på sina frågor. Något som respondenterna gärna hade sett vara annorlunda är att tillgängligheten 
skulle kunna förbättras, exempelvis att det skulle kunna vara enklare att få kontakt med någon 
som är mer insatt och snabbt kan bidra med information eller kunna hänvisa respondenten vidare. 
En respondent beskriver hur viktigt det är att få information, framförallt när man i början är 
osäker och ska ta kontakt:  
 

Ja för vart ska jag vända mig? Om jag plötsligt upptäcker min son, vart ska jag vända mig.. vem 
ringer jag om jag upptäcker att min son eller dotter håller på med knark? Vart ska jag ringa? (..) så 
att det är ju klart att det borde finnas ett typ akutnummer eller vad man ska kalla det.. dit jag som 
anhörig kan ringa och där någon svarar som har koll på.. ”Ja men vi har X (Anhörigförening) i 
stan, vi kan ordna grupper själva inom kommunen, vi har de här samverkansformerna med 
landstinget” och så vidare men så.. det är ju inte närheten. (Respondent 5) 

7.2.2 Kunskap och information 
En annan återkommande aspekt av behov från respondenternas utsagor berör kunskap och 
information. Flera av respondenterna berättar att de inte hade kunskap om narkotika. Det 
framkommer hos många av respondenterna att kunskap om missbruk och droger generellt ses 
som viktigt och något som man vill lära mer om i syfte att lättare kunna förstå sitt barn. Det flera 
av respondenterna ville veta i uppdagandet av missbruket var bland annat hur droger fungerar och 
vad som händer i hjärnan. Många beskriver även att de inte var uppväxta med att narkotika var så 
vanligt förekommande, något de menar har förändrats om man jämför med dagens samhälle. 
Många respondenter beskriver även att de själva sökt kunskap om beroende och droger, 
exempelvis genom att gå på föreläsningar eller att läsa böcker och lyssna på podcasts om ämnet. 
Vikten av kunskap anser respondenterna är av betydelse då deras barn ofta besitter större kunskap 
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än de själva om narkotika. Respondenterna får ofta information om droger från sitt barn. De 
upplever dock ett behov av att få kunskap från andra källor då de inte alltid litar på den 
information som kommer från barnet. Vid frågan om vilka behov man har som förälder och vad 
man behöver hjälp med svarar en respondent följande: 
 

(..) när det här uppdagades först.. man är ju väldigt upptagen av preparat och vad är vad (..) hur 
fasen ser marijuana ut liksom (..) man vet ingenting sen är det ju en kunskapsbit (..) och få veta 
stadier och det här med skadeeffekter (..) men om ens barn tar något som inte är bra.. då tänker 
man ”och så blir det skador” man blir alldeles.. det är som de små barnen åker in till sjukhus man 
vill liksom att de ska bli bra, “funkar det? Kommer benet att bli läkt?” (..) för mig är det typ 
samma känsla (..) ”damage report” på nåt sätt liksom.. och hur fixar vi till det då? (Respondent 
5) 

7.3 Anhörigförening 
De respondenter som intervjuades är alla medlemmar i samma anhörigförening och har 
upplevelser och erfarenheter från denna, även om respondenterna är aktiva inom 
anhörigföreningen i olika grad. I detta avsnitt redovisas resultaten från de centrala teman som 
respondenterna diskuterade kring anhörigföreningen. Dessa centrala underrubriker tydliggjordes 
vid kodningen av materialet och resulterade i Prata med andra i liknande situation samt CRAFT 
och ändrat förhållningssätt. Dessa aspekter var genomgående i många intervjuer. 

7.3.1 Prata med andra i liknande situation 
Något som många av respondenterna uppgav gällande anhörigföreningen var att man kan spegla 
sig i andra och att respondenterna har en plats där de känner igen sig själva i andra. Ytterligare en 
aspekt som framkommer ur intervjuerna är att inom anhörigföreningen kan respondenterna få råd, 
tips och idéer från anhöriga i liknande situation om hur de kan gå tillväga, men även att den 
enskilde föräldern själv kan ge råd och tips till andra. Således blir det ett utbyte av hjälp och stöd 
föräldrarna emellan. Det som var utmärkande i alla respondenternas utsagor var att 
anhörigföreningen haft en positiv inverkan på deras mående och alla respondenter pratade gott 
om anhörigföreningen. En respondent betonar att man i anhörigföreningen ger varandra hjälp, 
idéer och information: 
 

(..) det har ju inte varit något negativt här.. utan det har ju bara varit positivt och så har man ju 
kunnat hjälpt andra också med idéer sånt där som en annan då har varit med om, man har kunnat 
hjälpt och.. för man känner ju att man bidrar kanske till andra med information som de kanske 
undrade hur de skulle gå vidare med (..). (Respondent 2) 

 
En annan respondent betonar vikten av att prata med likasinnade då det kan vara svårt för andra 
som inte har erfarenhet av samma situation att förstå, vidare menar hen att konstellationer av 
anhöriga som kan träffas och dela erfarenheter är av stor vikt för att anhörigas hälsa ska 
förbättras. Respondenten beskriver vikten av igenkänning och att träffa likasinnade på följande 
sätt: 
 

Få ur sig det där.. för normalt kan man ju inte, alltså man pratar om hur man jagar folk på stan, 
och det kan man inte prata med sina andra vänner om för dom.. de kan inte ens förstå det.. men 
just hitta de här likarna som deltar ”ah juste så det gjorde ni också” och så vidare.. man känner 
igen sig, det finns en trygghet som anhörig att veta att jag är inte ensam (..) om man nu har 
målsättningen att anhöriga ska må lite bättre så är det ju väldig stor vikt av att hitta de här 
konstellationerna (..). (Respondent 3) 
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7.3.2 Ändrat förhållningssätt och CRAFT 
Många respondenter berättade att de ändrat förhållningssätt till barnet med missbruk sedan de 
börjat på anhörigföreningen. Flera respondenter belyste att deras deltagande i anhörigföreningen 
bidragit till att relationen till barnet med missbruk förbättrats. Vidare nämnde många 
respondenter att de genom anhörigföreningen lärt sig att fokusera på sig själva och andra inom 
familjen och inte enbart på barnet med missbruk. Återkommande var även att respondenterna, 
genom deltagande i anhörigföreningen, insett att det är svårt att tvinga barnet med missbruk att 
sluta. Det som respondenterna uppger att de kan göra är att ändra sitt förhållningssätt. Många 
uppger att de har funnit ett lugn i att hitta ett effektivt förhållningssätt gentemot sitt barn. En 
vanlig förekommande berättelse är att man förstår vad man kan påverka och vad man inte kan 
påverka och att det enda man kan göra är att förändra sig själva, det går inte att tvinga sitt barn att 
sluta med droger. Många respondenter menade att en metod som anhörigföreningen arbetar med, 
CRAFT (se Definitioner), har bidragit positivt till ovanstående. Metoden har bland annat bidragit 
till en förståelse hos respondenterna om hur missbruk ofta fungerar, bland annat att deras barn 
som missbrukar ofta går igenom olika faser. Därmed har respondenterna fått verktyg för hur de 
kan förhålla sig till barnet. Det gemensamma med CRAFT var att metoden lärt dem olika 
förhållningssätt men även att relationen till barnet har påverkats positivt. En respondent berättar 
följande om hur man kan förhålla sig i olika faser av barnets missbruk: 
 

(..) som det här CRAFT (..) och liksom att försöka och förstå att de är inne i olika faser liksom 
att.. ödsla inte energi här utan spara den kraften dit och.. så här att hur ska man tänka då som 
anhörig att, när de är inne i det så är det ingen idé att hålla på för då är det bara droger och pengar 
som existerar.. sen kommer de ju alltid när de vill sluta, det gör de ju alltid, att de känner att de 
har fått nog, och då ska man ju liksom vara lite beredd där då (..). (Respondent 2) 

 
Många respondenter berättade att missbruket har påverkat dem själva genom att de har blivit 
väldigt upptagna av barnet med missbruk. Exempel på detta är en respondent som berättade hur 
oro över barnet ständigt ockuperade tankarna, bland annat genom att respondenten var ute på stan 
och letade efter sitt barn. Missbruket och dess konsekvenser ledde för många av respondenterna 
till att det blev slitningar inom familjerna, exempelvis mellan föräldrar. Ur intervjuerna 
framkommer det att anhörigföreningen haft en stor bidragande roll i att respondenterna börjat 
tänka mer på sig själva, samt att slitningarna mellan familjemedlemmar minskat, vilket belyses 
genom följande citat angående anhörigföreningens inverkan på relationen till respondentens 
partner: 
 

(..) jag har fått så mycket här (..) och jag tror att det har räddat till syvende och sist även vårat 
förhållande (..) speciellt när man ser såna olika saker.. så blir det såna slitningar, och jag (..) är van 
vid att prata jag har mitt och min man är mer tyst, tillbakadragen (..) det blir jättesvårt att mötas då 
och då behöver man ha någonstans där man liksom lär sig.. så jag har tagit med det hem (..) när 
jag har kommit hem så har han frågat ”vad pratade ni om idag?” (..) för han har ju såklart fått 
möjlighet att komma hit men vill inte det, och då har han liksom fått sin del av anhörigföreningen 
hemma (..). (Respondent 6) 

 
Intervjuperson 4 beskriver det som terapi att vara delaktig på anhörigföreningens träffar och att 
det medför lugn och glädje för dem själva. Respondenten beskriver att man lär sig att ta hand om 
sig själv för att orka med den stress som barnets missbruk innebär: 
 

(..) alltså som att man går i terapi, och så går man därifrån och så känner man sig liksom lugn.. 
kanske inte glad men, jo lite faktiskt, så och sen det här behovet att att minska stressen, för det är 
ju en stress som är fruktansvärd inuti (..) “du behöver tänka på dig, det är du som ska orka” då tar 
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man ju liksom tag i det.. det hade man ju inte gjort annars, då hade det bara snurrat på (..). 
(Respondent 4) 

 
Ett genomgående mönster hos de respondenter som varit en del av anhörigföreningen är att de 
uppger att medverkan har lett till minskad stress och en större livskvalité samt att de inte längre 
möjliggör för barnets missbruk. En respondent berättar att flera föräldrar inom anhörigföreningen 
hade som vana att köpa mat till sitt barn, tills de insåg att det möjliggör att barnet får pengar över 
att köpa narkotika för. Respondenten uppger att det känns bra att ha ett tydligt exempel på hur 
hen kan hjälpa sitt barn genom att inte möjliggöra missbruket:  
 

(..) när man är anhörig, och det tror jag är ganska generellt för oss alla, oavsett i vilken relation, så 
vill vi förändra den andra människan och kan inte fatta att dem inte fattar. Jag har ju stångat i flera 
år, att de inte fattar, ”ni behöver ju bara göra så här, era jävla idioter, ge fan i att ta det där så är 
det fixed, fatta”. Nej, det fattar de inte. Till att förstå att om jag ändrar mig, då kanske de ändrar 
sig, och det är nyckeln, där är nyckeln till en missbrukares förändring, om det ska ske.. för om 
man ändrar oss i omgivningen så att man inte möjliggör på samma vis (..). (Respondent 6)  

7.4 Socialt nätverk och arbetskamrater  
Majoriteten av respondenterna uppgav att starka familjerelationer, bra arbetskamrater samt 
vänner och släkt har haft en positiv inverkan på deras livssituation. Många beskriver det som en 
lättnad att berätta för kollegor och chefer om sina barns missbruk. Kritiska händelser uppstår när 
man är anhörig till någon som missbrukar. Detta kan leda till att man behöver åka iväg och lämna 
jobbet då ens barn behöver föräldern. Respondent 3 menar att genom att berätta för sina kollegor 
om sitt barn upptäckte respondenten att kollegorna också hade utmaningar gällande sina barn. 
Hen kunde på så sätt prata med sina kollegor och upplevde det som en lättnad att inte vara ensam 
med att uppleva utmaningar i sin roll som förälder, vilket belyses genom följande citat:.  
  

(..) sen upptäckte man andra jobbarkompisar som var ungefär, kanske inte riktigt samma.. du har.. 
dotter som.. och du har en som inte går till skolan som sitter hemma fast är mycket yngre.. men 
problemen är samma med barnen (..) så att vi var några stycken som man kunde prata med och det 
var rätt skönt. (Respondent 3) 

 
Intervjuperson 4 beskriver sin arbetsplats som en fristad samt att de hjälpte hen att träffa en 
terapeut när sonens missbruk nådde en kritisk punkt och respondenten kände att hen inte orkade 
längre: 
 

(..) till jobbet så sa jag det att jag orkar inte mer, jag måste få samtalshjälp (..) jag kom in samma 
vecka på Y (Samtalshjälp) som är kopplade till X (namnet på staden) kommun då och fick träffa 
en jättebra kurator eller psykolog men så jag gick en månad, i samtal då eller två månader. 
(Respondent 4) 

 
Framkommande ur ett par av intervjuerna var att respondenterna fick hjälp och stöd från vänner 
och släktingar. En respondent beskrev hur hens vänner och släktingar erbjöd att sonen kunde 
komma och bo hos dem över helgen och under kortare perioder, då barnet inte ville vara i 
hemstaden samt att familjen behövde avlastning. Respondenterna beskrev det också som en 
lättnad att kunna prata öppet om att deras barn missbrukar. Då behövde de inte smyga eller hitta 
på lögner när de inte kunde komma eller var tvungna att åka hem från något de deltog i vilket 
respondent 5 berättar om: 
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(..) det är ju enklare att kunna berätta varför vi inte kan gå på en fest.. eller varför (..) vi var 
tvungna att sticka iväg där.. jo för nu strular det med min son liksom, med att försöka hitta på 
nånting att min svärmor var sjuk (..) det är mycket bättre att vara ärlig och "så här ser det ut" så 
det är mer ur en sån praktiskt perspektiv att dom som ändå är nära får en känsla av.. vet om hur 
det är.. sen har vi ju fått mycket stöd och sympati. (Respondent 5)  

7.5 Sammanfattning av resultat 
I detta resultatavsnitt har fyra övergripande teman redovisats i form av ”Kommun och landsting”, 
”Behov som förälder”, ”Anhörigförening” samt ”Socialt nätverk och arbetskamrater”. Gällande 
behov som förälder var ett signifikant mönster att det efterfrågades en större tillgänglighet samt 
behov av kunskap och information. Vad gällde anhörigföreningen så upplever respondenterna att 
medverkan i anhörigföreningen uppfyller många av behoven. Bland annat genom ett förändrat 
förhållningssätt gentemot sitt barn, men även att anhörigföreningen är en viktig källa för 
information och kunskap samt att ta tillvara på sitt eget liv. Även att få träffa likasinnade 
beskrevs som ett viktigt inslag hos anhörigföreningen. Gällande direkt stöd från kommun och 
landsting så varierade respondenternas upplevelser och erfarenheter. Kontakten med kommun 
och landsting hade främst handlat om deras barns behandling. Ett mönster hos respondenterna var 
att de efterfrågade mer samverkan mellan kommun, landsting och anhörigföreningen. 
Avslutningsvis sågs socialt nätverk och arbetskamrater som en skyddsfaktor och ett stöd för 
respondenterna att hantera sin situation.     

7.6 Resultatanalys 
Här kommer det som redovisats i resultatet att analyseras med hjälp av våra valda teorier, 
systemteori samt Gitterman och Germains socialekologiska livsmodell. Ett övergripande mönster 
från resultatavsnittet är att anhörigföreningen lyckas tillgodose fler behov hos föräldrarna än 
kommunen och landstinget. Landstinget framställdes som öppnare och mer tillgängligt för 
anhöriga än kommunen. Ett par av föräldrarna uppgav att de har erbjudits en del anhörigstöd från 
kommunala verksamheter men att den övergripande känslan är att föräldrarna har fått stöd från 
annat håll än kommunen. Inledningsvis analyseras “ändrat förhållningssätt” och “samverkan” 
med hjälp av systemteori och cirkulär kausalitet. Analysen fortsätter med hjälp av 
socialekologiska begrepp ur Gitterman och Germains livsmodell.  

7.6.1 Systemteori - Anhörigföreningen och ändrat förhållningssätt 
Forsberg och Wallmark (2002) skriver om cirkulär kausalitet vilket innebär att alla delar inom ett 
system har en gemensam påverkan på varandra. Detta innebär att interaktioner mellan människor 
inte enbart går att beskriva linjärt, det vill säga att A påverkar B. Det cirkulär kausalitet belyser är 
förståelsen av att de olika delarna inom system berörs av vad de andra delarna gör och således har 
alla komponenter inom system en påverkan på varandra (Forsberg & Wallmark, 2002). Idén om 
att komponenter har en gemensam påverkan på varandra finns även i Gitterman och Germains 
socialekologiska systemtänk, som menar att varje komponent har någon form av påverkan på 
andra komponenter (Gitterman & Germain, 2008).  
 
Genomgående i många av respondenternas utsagor var att barnets missbruk haft en stor påverkan 
på deras liv. Flera respondenter beskrev hur de blev upptagna av barnets missbruk, att de ofta var 
oroliga samt att missbruket medfört slitningar inom familjen. Respondenterna talade mycket om 
hur de genom anhörigföreningen och CRAFT lyckats tänka annorlunda och förändra sitt 
förhållningssätt. Föräldrarna menade att de lärt sig att tänka mer på sig själva men även på andra i 
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deras närhet, såsom sin partner. Det respondenterna lärt sig på anhörigföreningen fördes ofta 
vidare till deras partners eller andra familjemedlemmar. Detta exemplifieras av en respondent 
som berättade att hens partner ofta kunde fråga vad de diskuterat på anhörigföreningens träffar. 
Genom att respondenten återberättade för sin partner kunde även partnern få ta del av 
anhörigföreningen och därigenom lära sig hur man kan tänka angående barnets missbruk. 
Respondenternas ändrade förhållningssätt och att andra i deras närhet kan ta del av 
anhörigföreningen kan förklaras genom cirkulär kausalitet. Om A representerar 
anhörigföreningen, B är föräldern som är medlem och C är partner eller annan viktig person i 
förälderns liv, kan förloppet förklaras på följande vis: A är den plats där B får förutsättningar för 
att tänka i nya banor, vilket innebär att A påverkar B. B får med sig nya erfarenheter och 
tankesätt genom anhörigföreningen och CRAFT som denne tar med sig och berättar för C. Då 
även C lär sig att tänka på annat vis kan föräldrarna fokusera på andra aspekter av livet, såsom 
varandra, och inte enbart på barnet med missbruk. Därmed kan föräldrarnas relation förbättras 
och stärkas. B påverkar A (anhörigföreningen) genom att B får positiva erfarenheter från 
anhörigföreningen och således är aktiv medlem inom anhörigföreningen och bidrar till att den 
kan existera och således hjälpa andra anhöriga. A har en påverkan på C genom att B lär sig nya 
förhållningssätt på anhörigföreningen, och delar med sig detta till C. Partner/annan viktig person 
(C) har en indirekt påverkan på A (anhörigföreningen) genom den interaktion som den har med B 
(medlemmen). Interaktionen mellan B och C återkopplas således till A genom det B berättar på A 
och således hjälper andra medlemmar på anhörigföreningen. Genom att förklara den påverkan 
som anhörigföreningen och CRAFT har på föräldrarna samt personer i dennes närhet med hjälp 
av cirkulär kausalitet, hjälper begreppet att visa att den påverkan som anhörigföreningen tycks ha 
på respondenterna inte enbart är linjär. Begreppet bidrar till en ökad förståelse om att olika delar 
påverkar varandra samt hur påverkan mellan olika delar kan förflyttas mellan system.  
 
Utöver att respondenterna har lyckats ändra sitt förhållningssätt genom att fokusera mer på sig 
själva och andra i deras omgivningen, har medverkan i anhörigföreningen även inneburit att 
respondenterna ändrat förhållningssättet gentemot barnet och dennes missbruk. Respondenterna 
har genom CRAFT lärt sig att de inte kan ändra barnet och få denne att sluta med droger, utan det 
de kan göra är att förändra sig själva. Medverkan i anhörigföreningen har även medfört att 
respondenterna inte längre möjliggör barnets missbruk på samma sätt som tidigare, vilket en 
respondent menar är tack vare att denne ändrat sitt förhållningssätt.  Genom medverkan på 
anhörigföreningen har respondenterna även förstått att missbruk ofta innehåller olika faser och 
därigenom har respondenterna lärt sig hur de på ett bättre sätt kan förhålla sig till sitt barn. Detta 
har medfört att respondenternas relation till barnen med missbruk har förbättrats. Cirkulär 
kausalitet kan även förklara föräldrarnas utsagor om att de inte längre möjliggör barnets 
missbruk, vilket även kan leda till att missbruket eventuellt successivt upphör, genom följande: A 
representerar förälder som får stöd via anhörigföreningen, B är dennes partner/annan 
familjemedlem och C är barnet med missbruksproblematik. Då A lär sig nya strategier och 
förhållningssätt genom CRAFT och anhörigföreningen, införlivar A dessa förhållningssätt och 
börjar agera utifrån vad hen lärt sig, och berättar om detta för B som också ser missbruket på ett 
nytt sätt. A och B slutar möjliggöra för C, vilket innebär att denne inte får samma möjligheter att 
fortsätta sitt missbruk. A och B påverkas av denna förändring och således har alla delar inom 
systemet haft en påverkan på varandra, enligt Forsberg och Wallmark (2002). Genom att 
analysera föräldrarnas utsagor med hjälp av begreppet cirkulär kausalitet kan det förstås vilken 
påverkan som anhörigföreningen har för föräldrarna och att delarna inom system gemensamt 
påverkar varandra. Det cirkulära tänkandet hjälper därmed till att förklara och förstå hur en 
förändring hos en del i ett system påverkar ett annat, som i sin tur påverkar en tredje del. De 
positiva förändringarna i dessa fall är cirkulära och bidrar till att både anhörigföreningen samt 
individer gynnas av vad anhörigföreningen erbjuder och bidrar till för anhöriga.  
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7.6.2 Systemteori och samverkan 
Systemteorin belyser att olika system medverkar i andra, mer övergripande system. Vidare finns 
det delsystem i systemen, exempelvis finns det inom en familj delsystemen förälder-barn samt 
make-maka. Ytterligare något som systemteorin betonar är helheten. Istället för att delarna rör sig 
separat och agerar själva, betonas vikten av att delarna ska agera som en helhet för att fungera 
som bäst (Forsberg & Wallmark, 2002). Föräldrar som enskilda individer ingår i olika system. 
Familjen som föräldrarna ingår i är ett system, familjesystemet. Barnens missbruk har haft stor 
påverkan på respondenterna och deras familjer. Missbruket har därmed påverkat familjesystemet 
samt olika delsystem såsom förälder-barn-systemet och make-maka-systemet, i och med de 
slitningar mellan föräldrarna och deras partners som många föräldrar berättade om. Samtidigt har 
föräldrarna upplevelser och erfarenheter av andra system, exempelvis kommunen, landstinget och 
anhörigföreningen. De olika instanserna, som kan ses ingå i det gemensamma “stödsystemet”, har 
erbjudit olika sorters stöd och uppfyllt föräldrarnas behov i olika grad. Anhörigföreningen har 
bidragit med en känsla av samhörighet och det har upplevts som stödjande att få prata med 
människor i liknande situationer. Här har respondenterna både kunnat ge samt få råd och tips, 
vilket upplevs som positivt. Respondenterna upplever att samverkan mellan de olika instanserna 
brister och kan förbättras. För att härleda till det Forsberg och Wallmark (2002) skriver om 
systemteorin och dess betoning på helheten kan det tänkas att systemen som inte samverkar bör 
utvecklas så de agerar som en helhet, för att på detta sätt gynna föräldrarna och därmed förbättra 
stödet och hjälpen för målgruppen. Genom att de olika delsystemen som egentligen jobbar mot 
samma mål, vilket är att hjälpa och stödja målgruppen, börjar agera som ett sammanhängande 
system (en helhet) och samverka bättre kan det tänkas att målgruppen skulle få ett mer 
behovsinriktat stöd. På samma sätt kan kopplingarna mellan delsystem inom varje organisation 
också ses som viktigt för att föreningar och organisationer ska fungera som en helhet. Det kan 
tänkas att mindre organisationer som anhörigföreningar har lättare att koppla samman sina 
delsystem vilket leder till en bättre helhet. Då anhörigföreningen är mer småskalig har de 
troligtvis lättare att samverka kring sitt gemensamma mål, och de blir därigenom även 
handlingskraftiga och effektiva.  

7.6.3 Gitterman och Germain - Socialekologiska livsmodell 
Med hjälp av socialekologiska begrepp från Gitterman och Germains (2008) Livsmodell kan vi 
tillskriva ytterligare mening till respondenternas samspel med omgivningen. Omgivningen kan i 
det här sammanhanget bestå av anhörigföreningen, sociala nätverk och samhällets hjälporgan. 
Med hjälp av detta teoretiska perspektiv är det bland annat möjligt att identifiera 
skyddsfaktorer/uteblivna skyddsfaktorer från individens omgivning och nätverk.  
 
Ett mönster ur respondenternas berättelser var att barnens missbruk förändrade förutsättningarna 
för föräldrarna och deras familjer. För att härleda till teorin om livsmodellen kan barnens 
missbruk betraktas som en stressor för föräldrarna. Barnens missbruk innebar emotionell och 
fysisk stress för respondenterna, främst när barnets missbruk uppdagades. Oroskänslor och 
känslor av skuld och skam ockuperade respondenternas tankar när de fått reda på att deras barn 
använder narkotika/alkohol. En respondent berättade att oron ledde till att hen kunde vara ute på 
stan och leta efter sitt barn. Stressor är en livshändelse som medför fysisk och emotionell stress, 
ett motstånd som uppstår av att individen inte upplever att ens omgivning samspelar och stämmer 
överens med individens egna förväntningar (Gitterman & Germain, 2008). Barnens missbruk kan 
därför anses inte stämma överens med föräldrarnas förväntningar på hur omgivningen, i det här 
fallet barnet, ska agera och uppträda, och blir således en stressfaktor för föräldern som orsakar 
fysisk och emotionell stress. 
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7.6.4 Återhämtning och skyddsfaktorer  
En individs förmåga att kunna överkomma och läka från de stressorer de utsätts för beskrivs i 
livsmodellen genom begreppen återhämtning och skyddsfaktorer. Återhämtning (resilience) 
syftar på förmågan att återhämta sig från omgivande stressorers påverkan (Gitterman & Germain, 
2008). När en stressfull situation uppstår identifierar individen de resurser som den har att förfoga 
för att kontrollera situationen. Detta kräver en förmåga att styra sig själv och omgivningen samt 
samspelet dem emellan (Payne, 2015). I enlighet med detta var det en liknande process som 
framkommer ur respondenternas utsagor. Vid upptäckten av barnets missbruk sökte föräldrarna 
information samt undersökte var de skulle vända sig för stöd och hjälp. Kunskapen om var man 
kan vända sig för stöd, hjälp och rådgivning var något som beskrevs som ett behov som uppstår 
då man har ett barn med missbruk. Många föräldrar upplevde det som problematiskt att finna rätt 
stöd och hjälp och efterfrågar en större tillgänglighet gällande var man kan vända sig. Gitterman 
och Germain (2008) skriver att graden av tillgänglighet, dvs hur tillgängliga de omgivande 
faktorerna är påverkar individens möjlighet att hantera stressorer. Utifrån Gitterman och 
Germains (2008) livsmodell kan det tänkas att respondenternas förmåga att styra sina omgivande 
resurser var begränsad vilket i sin tur ledde till att samspelet mellan individ och dessa resurser 
inte stämde överens. Detta kan i sin tur ha påverkat den initiala förmågan att återhämta sig från 
den emotionella och fysiska stress som uppstod. Det kan tänkas att en bättre tillgänglighet från 
samhällets hjälporgan skulle öka förälderns förmåga att identifiera och samspela med 
omgivningens resurser. Tillgängligheten skulle därmed leda till en bättre förmåga att återhämta 
sig från den emotionella och fysiska stress som drabbade respondenterna när barnens missbruk 
uppdagades. 
 
Gitterman och Germain (2008) beskriver begreppet skyddsfaktorer som de resurser som 
individen har till sitt förfogande för att hantera och övervinna den stress som har uppstått. De kan 
bestå av individuella inomliggande förmågor, exempelvis motivation, självkänsla och flexibilitet. 
Men de består även av skyddsfaktorer från omgivningen, i form av socialt nätverk och samhällets 
nätverk (Gitterman & Germain, 2008). Som tidigare nämnt framkommer ur resultatet att 
respondenterna efterfrågade en bättre tillgänglighet från samhällets myndigheter. Ett mönster som 
framkom var att samhällets sociala myndigheter var utspridda och svåra att förstå sig på. Ur 
resultatet framkommer även att anhörigföreningen lyckades tillgodose fler av föräldrarnas behov 
än vad kommun och landsting lyckades med. Anhörigföreningen bidrog med kunskap och 
information om hur missbruk som sjukdom fungerar samt var respondenterna kunde vända sig för 
rätt behandling för sina barn. Att träffa likasinnade ansågs som viktigt då det minskar känslan av 
ensamhet samt att respondenterna kunde utbyta kunskaper och erfarenheter med människor med 
liknande erfarenheter. Många upplevde även att vänner, familj, släktingar och kollegor fungerade 
som hjälp och stöd för dem, exempelvis när de behövde lämna jobbet eller umgänge med vänner 
pga att kritiska situationer kring barnets missbruk uppstod. En respondent berättade även att 
arbetsgivaren hade erbjudit samtalsstöd med en terapeut. Gitterman och Germain (2008) skriver 
att de omgivande skyddsfaktorerna kan bestå av institutioner, myndigheter men även vänner, 
släktingar och kollegor samt hur tillgängliga dessa resurser är påverkar individens möjlighet till 
återhämtning från den emotionella och fysiska stress som stressorerna medför (Gitterman & 
Germain, 2008). En slutsats av detta kan således vara att föräldrarna upplevde anhörigföreningen 
samt sitt sociala nätverk som en större skyddsfaktor än samhällets hjälporgan då de var mer 
tillgängliga. Genom anhörigföreningen kunde föräldrarna tilldela sig ett flertal skyddsfaktorer, 
såsom kunskap och information om beroendeproblematik samt hur de kan gå tillväga för att hitta 
rätt stöd och hjälp för sitt barn. Dessa skyddsfaktorer kan ses bidra till att respondenterna har 
lyckats minska den emotionella och fysiska stress som barnets missbruk inneburit. 
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7.6.5 Anpassning till omgivningen och samhällets hjälporgan 
Begreppet anpassning syftar till att individen genom livets gång försöker anpassa sig till sin 
omgivning. Att kunna anpassa sig till sin omgivning kräver förhållningssätt som förstärker 
samspelet mellan individ och omgivning. Anpassning kan innebära att individen måste anpassa 
sig till omgivningen eller att omgivningen måste anpassa sig till individen. Det kan även krävas 
en förändring i interaktionen mellan individ och omgivning (Gitterman & Germain, 2008). Dessa 
tre typer av anpassning är relevanta utifrån hur föräldrarna har upplevt samspelet mellan de och 
sina nätverk, vilka förändringar de har behövt göra eller eventuella förändringar från 
omgivningen. I resultatet framkommer att flertalet av föräldrarna, genom medverkan i 
anhörigföreningen samt några enstaka fall inom en kommunal verksamhet, ändrat förhållningssätt 
gentemot sig själva samt deras barn. De beskriver att de lärt sig att fokusera på det de kan 
påverka samt att inte möjliggöra för barnets missbruk. Många respondenter berättade att de 
genom anhörigföreningen lärt sig olika faser en individ med missbruk går igenom. Genom att 
förstå de olika faserna kan man som anhörig veta när man har möjlighet att påverka sitt barn 
alternativt inte har möjlighet att påverka. Flertalet föräldrar inom anhörigföreningen hade även 
slutat att köpa mat till sitt barn vilket leder till att barnet inte får pengar över till narkotika.  
 
I relation till de tre anpassningstyper som Gitterman och Germain (2008) presenterar kan det 
tänkas att respondenterna förändrade sig själva för att passa in med omgivningen då de upplevde 
att omgivningen i form av barnets missbruk många gånger var svårt att påverka. I berättelserna 
framkom att det kan vara svårt att förändra den som missbrukar och att respondenterna upplever 
att de istället behöver ändra sitt egna förhållningssätt samt fokusera på sitt egna och övriga 
familjemedlemmars liv. Det förändrade förhållningssättet kan även vara en typ av förändring som 
sker i interaktionen till sin omgivning. Flertalet av respondenterna pekade på att medverkan i 
CRAFT samt i anhörigföreningen förändrade interaktionen till sitt barn samt att det förändrade 
förhållningssättet ledde till minskad stress samt större livskvalité. Den medverkan i CRAFT som 
flera av respondenterna nämner, ledde till en förändring i kommunikationen gentemot sitt barn 
vilket i relation till Gitterman och Germains (2008) begrepp anpassning kan ses som en 
förändring i interaktionen till omgivningen. Minskningen av stress och den förhöjda livskvalitén 
kan ses som ett resultat av en förbättrad passform mellan individ och omgivning, i detta fallet 
mellan förälder och dess barn. 
 
Genom det socialekologiska perspektivet kan socialarbetare sträva efter en helhetsbild, då en 
individs olika nätverk ständigt samverkar med varandra och kan i princip aldrig helt separeras 
från varandra (Healy, 2014). I denna studies resultat kan vi utläsa att respondenterna efterfrågade 
en bättre samverkan mellan samhällets hjälporgan och myndigheter. Ur intervjuerna framkom 
även att missbruk är ett samhälleligt problem som påverkar alla i en missbrukares närhet. 
Eftersom missbruk kan anses vara ett samhälleligt problem bör kommun och landsting som 
offentliga myndigheter sörja för den anhöriges hälsa. Dock kan anhörigföreningens roll motiveras 
utifrån att olika stöd och hjälpinsatser för anhöriga kan ses som kompletterande då alla anhöriga 
inte eftersträvar samma sorts stöd. Att sträva efter en bättre samverkan mellan offentliga 
myndigheter och anhörigföreningar kan utifrån den socialekologiska teorin ses som 
socialarbetarens uppgift. Utifrån de tre typer av anpassning som Gitterman och Germain (2008) 
beskriver kan det anses att våra respondenter i största del har anpassat sig för att passa in i sin 
omgivning snarare än att omgivningen har anpassat sig efter dem. Frågan som fortfarande 
kvarstår är vilka förändringar som samhällets olika instanser behöver genomgå för att anpassa sig 
efter respondenternas behov. 
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8. Diskussion och slutsatser  

8.1 Centrala fynd utifrån syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av stöd och hjälp hos föräldrar vars barn 
missbrukar alkohol och/eller narkotika samt att ge en bild av vilka behov föräldrarna upplever 
tillgodoses av samhällets olika hjälporgan. Med samhällets hjälporgan menas i denna studie 
kommun, landsting och ideella föreningar. För att konkretisera detta skulle syftet besvaras genom 
tre frågeställningar: Hur beskriver målgruppen sin situation och sitt behov av stöd? Vilka 
upplevelser har målgruppen av hjälp och stöd från samhället? Vilka behov upplever målgruppen 
att anhörigstödet uppfyller? 
 
Gällande hur föräldrarna beskriver sin situation och sitt behov av stöd kan det utifrån studiens 
resultat och analys ses som att barnets missbruk påverkat föräldrarna i hög grad. Ett flertal 
stressorer i form av oroskänslor, stress, skuld och skam är något som framkom ur intervjuerna 
och att situationen i många fall ledde till slitningar inom familjerna. Genom applicering av 
socialekologiska livsmodellen (Gitterman & Germain, 2008) kan det anses att respondenterna har 
behövt anpassa sig till sin omgivning i större grad än vad omgivningen har anpassat sig till 
respondenterna. Det många av respondenterna initialt upplevde som behov var att de ville ha 
någonstans att vända sig för att få information. Generellt sågs kunskap om narkotika och 
information, både om narkotika men även om hur de ska gå tillväga i olika situationer, som 
viktiga behov för respondenterna.  
 
Respondenternas upplevelser av hjälp och stöd från samhället var både positiva och negativa. 
Alla respondenter hade positiva upplevelser och erfarenheter från anhörigföreningen. Även 
upplevelserna av ett beroendecentrum via landstinget sågs som positivt, där man fått samtalsstöd 
och/eller blivit hänvisad vidare till anhörigföreningen. Upplevelserna av socialtjänsten var både 
positiva och negativa. Majoriteten av respondenterna hade inte fått direkt anhörigstöd genom 
socialtjänsten och socialtjänsten ansågs i många fall vara otillgänglig. Bristen på tillgänglighet 
kan enligt den socialekologiska livsmodellen (Gitterman & Germain, 2008) anses påverka 
respondenternas möjlighet till att minska den emotionella och fysiska stress som barnens 
missbruk har inneburit. Respondenterna hade positiva upplevelser av stöd och hjälp från sitt 
sociala nätverk och deras arbetsplats, där många upplevde att de kunde prata om sin situation. Det 
framkommer att samverkan mellan samhällets hjälporgan brister och ur ett systemteoretiskt 
perspektiv (Forsberg & Wallmark, 2002) kan det tolkas som att en bättre samverkan mellan 
instanser behövs i syfte att samhällets hjälporgan ska fungera bättre som en helhet.  
 
Gällande vilka behov målgruppen upplever att anhörigstödet uppfyller framkommer att på 
anhörigföreningen hade respondenterna möjlighet att prata med andra i liknande situation, vilket 
upplevdes som positivt. Att samtala med människor med liknande upplevelser och erfarenheter 
bidrog även till att den enskilde föräldern kunde få tips och råd om hur de kunde gå tillväga i 
olika situationer, men även till att föräldrarna kunde ge andra tips och råd. I studiens resultat och 
analys kan vi utläsa att anhörigföreningen och CRAFT har bidragit till att respondenterna ändrat 
sitt förhållningssätt. Det ändrade förhållningssättet har utifrån ett systemiskt perspektiv påverkat 
den anhöriges familjesystem vilket har minskat slitningar inom familjen och gjort att den enskilde 
föräldern börjat tänka mer på sig själv. Genom anhörigföreningen och CRAFT har många av 
respondenterna även ändrat förhållningssättet gentemot barnet med missbruk. Detta har i många 
fall inneburit att föräldrarna inte längre möjliggör missbruket på samma vis och att relationen till 
barnet har förbättrats. Eftersom många av föräldrarnas behov uppfylldes genom medverkan i 



 
 

 
 

28 

anhörigföreningen kan den utifrån den socialekologiska livsmodellen (Gitterman & Germain, 
2008) anses vara en relevant skyddsfaktor för att förbättra passformen mellan förälder och dess 
omgivning och på så sätt hjälpa respondenterna att återhämta sig från den stress som barnets 
missbruk inneburit.   

8.2 Resultatdiskussion 
Utifrån respondenternas utsagor kan det ses som att anhörigföreningen spelar en central och 
avgörande roll för föräldrarnas mående och för hur de lärt sig hantera det som missbruket 
inneburit. Många föräldrar berättade om vikten av att prata med andra i liknande situation, något 
som även framgår i tidigare studier (Butler & Bauld, 2005). Anhörigföreningen och 
beroendecentrum har generellt upplevts bättre i att erbjuda stöd eller hänvisa vidare. Även 
föräldrarnas sociala nätverk har haft en betydande roll för föräldrarna. Föräldrarnas berättelser 
visar att upplevelserna av socialtjänsten är både negativ och positiv. Många respondenter 
berättade om att det främst initialt, vid upptäckten av missbruket, var svårt att få kunskap och 
information. Två av respondenterna hade positiva erfarenheter av direkt stöd från kommunen, 
dock framkom det att de själva nästan “tjatat” till sig det stödet. En annan respondent hade blivit 
erbjuden stöd av kommunen, men hade då redan hittat anhörigföreningen. Övriga respondenter 
hade antingen inte blivit erbjudna stöd av kommunen eller så var de inte nöjda med det stöd de 
blivit erbjudna. I en tidigare svensk studie framkommer att målgruppen har svårigheter att hitta 
ett tillfredsställande stöd (Richert, Johnson & Svensson, 2018), vilket kan ses gå i linje med 
denna studies resultat.  
 
Utifrån bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL, kan det förstås som att många av föräldrarna inte blivit 
erbjudna det som kommunen enligt bestämmelsen ska erbjuda. Föräldrarnas utsagor är viktig 
information för det praktiska sociala arbetet. Enligt bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL ska 
målgruppen erbjudas stöd, och utifrån det föräldrarna upplevt av samhällets hjälporgan tycks det 
som att så inte alltid är fallet. Socialtjänsten kan utifrån dessa föräldrars berättelser förbättra 
tillgängligheten och uppmärksamma gruppen bättre vid de första initiala kontakterna. Exempelvis 
kan socialtjänsten erbjuda alternativt hänvisa föräldrar i dessa situationer vidare dit de kan få 
konkret information och kunskap vilket respondenterna ansåg var viktigt. Vikten av kunskap och 
information för målgruppen framgår även i tidigare studier (Butler & Bauld, 2005). Ingen av våra 
respondenter hade blivit hänvisade till anhörigföreningen via kommunen och flera föräldrar 
berättade att de upplever att samverkan mellan exempelvis kommunen och anhörigföreningen 
kan bli bättre. Detta är något som kan ses som ett utvecklingsområde inom det praktiska sociala 
arbetet.  
 
I föräldrarnas utsagor framkommer att barnets missbruk påverkar föräldrarna i stor utsträckning. 
Föräldrarna blir väldigt upptagna av barnet med missbruk, vilket resulterar i bland annat 
slitningar inom familjen samt stress för den enskilda föräldern. Att ett barns missbruk har stor 
påverkan på föräldrarna framkommer även i tidigare studier (Richert, Johnson & Svensson, 2018; 
Butler & Bauld, 2005; Jackson, Usher & O’Brien, 2007). Utifrån detta, samt att våra 
respondenter och tidigare studier (Richert, Johnson & Svensson, 2018) menar att anhörigstödet 
inte är optimalt, kan en implikation vara att anhörigstödet för målgruppen bör utvecklas och 
förbättras. Socialtjänsten bör se över anhörigstödet och se vad de som myndighet kan förbättra 
för att målgruppen ska känna att kommunen, som ska sörja för dess invånare i enlighet med 2 
kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453) SoL, fullt ut erbjuder stöd för dem. Utifrån studiens resultat är 
förslag på aspekter som kan ses över och utvecklas följande: en bättre tillgänglighet, att kunna 
erbjuda kunskap och information (exempelvis hänvisa föräldrar vidare) samt bättre samverkan 
mellan anhörigföreningar, kommun och landsting.  
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8.3 Uppsatsens svagheter och styrkor 
Urvalet för denna studie består av föräldrar som är medlemmar i samma anhörigförening.  
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) skriver att det finns risker när alla respondenter kommer 
från samma förening eller organisation. Respondenterna kan dela liknande upplevelser och 
attityder. Det kan utifrån författarnas resonemang anses vara en svaghet för studien att 
respondenterna är medlemmar i samma anhörigförening då de kan dela liknande upplevelser och 
attityder som inte är signifikanta för målgruppen i stort samt för de övriga föräldrarna i 
anhörigföreningen. Det bör även beaktas att ett annat urval troligtvis hade resulterat i att 
anhörigföreningens plats i detta arbete hade varit mindre. Det kan även tänkas att graden av 
erfarenheter från andra typer av anhörigstöd är begränsad då respondenterna har fått många av 
sina behov uppfyllda genom anhörigföreningen. Å andra sidan är respondenterna aktiva i 
anhörigföreningen i olika grad samt har olika erfarenheter av samhällets övriga hjälpinstanser. De 
föräldrar som har deltagit i studien har även en lång erfarenhet av att vara anhöriga. Den långa 
erfarenheten kan ses som positiv för studien då de har kunnat redogöra för olika skeenden och 
perioder vilket har bidragit till en helhetsbild över vilka typer av stöd som de har varit i kontakt 
med.  
 
Vi har valt att presentera studiens resultat genom beskrivande text kompletterat med citat. Detta 
val kan anses positivt utifrån studiens giltighet och trovärdighet. Ahrne och Svensson (2011) 
menar att studiens transparens påverkar trovärdigheten i de resultat som studien genererar. 
Genom att visa på transparens och genomskinlighet kan läsaren bedöma trovärdigheten i 
resultaten av studien. När läsaren tar del av citat i sin helhet minskar risken för att vi som 
skribenter reducerar och missförstår essensen i respondenternas utsagor. Citaten stärker även 
riktigheten och sanningen i utsagorna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att giltighet i 
kvalitativa studier härleder till sanningshalten och riktigheten i det som presenteras. Genom att 
presentera citat ökar sanningshalten och riktigheten i respondenternas utsagor vilket har en 
positiv inverkan på resultatets giltighet.  
 
Studiens resultat analyserades med hjälp av systemteori samt socialekologisk systemteori i form 
av begrepp ur Gitterman och Germains (2008) livsmodell. Det systemiska perspektivet gör det 
möjligt att diskutera individens samspel och passform gentemot sin omgivning. Detta är en styrka 
då uppsatsen syftar till att skapa förståelse för upplevelser av stöd från samhället som helhet. Det 
systemiska perspektivet ger även en rättvis bild av anhörigas situation då de i allra högsta grad 
påverkas av sin omgivning i form av barnets missbruk. Dock kan livsmodellen diskuteras utifrån 
omgivningens möjlighet till förändring. Payne (2015) skriver att det kan riktas kritik mot 
livsmodellen eftersom den menar att både individ och omgivning ska vidta förändringar för att 
passformen dem emellan ska fungera. Payne skriver att omgivningens anpassning till individen 
inte alltid är realistisk då det sociala arbetet ofta bedrivs genom stora offentliga organisationer. 
Samtidigt skriver Healy (2014) att perspektivet är relevant eftersom sociala problem ofta är 
mångdimensionella och kräver ett helhetsperspektiv. Sammanfattningsvis kan teorin kritiseras för 
att den inte alltid är realistisk gällande vad som är möjligt att åstadkomma, dock kan det 
systemiska perspektivet ses som relevant att eftersträva då det medför en mer rättvisande bild av 
sociala problem.  

8.4 Framtida forskning 
Som tidigare nämnts i denna studie är målgruppen sparsamt studerat i allmänhet och i Sverige i 
synnerhet. Forskning belyser att fler studier om målgruppen behövs, däribland studier om stöd för 
målgruppen (Richert, Johnson & Svensson, 2018). I och med denna studie har en viss 
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kunskapslucka fyllts. En större förståelse för målgruppens situation och behov av stöd, deras 
upplevelser av stöd samt vilka behov stödet fyller har redovisats utifrån föräldrarnas historier. 
Dock behövs fler liknande studier för att få en större förståelse för målgruppens upplevelser av 
stöd. Syftet med denna studie var utformat på ett vis som innebar att en kvalitativ studie sågs som 
mest lämplig. En tanke för framtida studier om målgruppen och anhörigstöd är att genomföra en 
kvantitativ enkätstudie i syfte att nå ut till fler individer, där resultaten kan generaliseras till en 
större population (Larsen, 2009). Något som kan tänkas relevant för framtida studier att studera 
är syskon till individer med missbruksproblematik. I tidigare studier framkommer att intervjuade 
föräldrar berättar att barnets missbruk även påverkat syskonen (Jackson, Usher & O’Brien, 2007). 
I vår studie berättade vissa föräldrar om deras andra barn och att de kan glömmas bort lite, då så 
mycket fokus är på barnet med missbruk. Därmed kan mer forskning tänkas behövas om hur 
missbruk påverkar syskon och om syskon får anhörigstöd, samt vilka behov av stöd de kan tänkas 
ha. 
 
Respondenterna i denna studie kan ses som relativt resursstarka. Alla har ett arbete, flertalet av 
respondenterna har en partner och de har berättat om sitt nätverk och att de fått hjälp därifrån, 
bland annat att de kunnat prata öppet om missbruket. De har även hittat eller blivit hänvisade till 
anhörigföreningen vilket i många fall har varit avgörande för föräldrarna. Något som framtida 
forskning om målgruppen kan studera är hur situationen ser ut för föräldrar som inte har dessa 
resurser. Hur upplever exempelvis ensamstående mödrar som har barn med 
missbruksproblematik samhällets stöd? Etnicitet, kön och klass har inte beaktats i detta arbete 
och kan därför ligga till grund för kommande forskning inom området. Ytterligare ett förslag för 
framtida studier är att undersöka hur socialtjänsten arbetar utifrån bestämmelsen i 5 kap. 10 § 
SoL. Då bestämmelsen är relativt ny (lades till 2009) samt att forskning kring anhöriga till 
individer med missbruk är sparsamt i Sverige, kan det tänkas vara intressant att få mer forskning 
om hur en bärande myndighet som socialtjänsten arbetar med målgruppen och vilka svårigheter 
detta arbete kan tänkas innebära. Kommunens förhållningssätt är relevant att studera vidare då 
tidigare presenterad studie visar att socialsekreterare många gånger upplever det som svårt att 
prioritera samt delge handläggning och behandling med klientens anhöriga (Gümüscü, Nygren & 
Khoo, 2015). 

8.5 Avslutande reflektion 
Många av respondenterna pekade på att missbruk är ett samhälleligt problem. En starkare 
samverkan mellan anhörigföreningen och samhällets olika instanser var också något som 
föräldrarna menade behövdes, då kommunen och landstinget många gånger kunde uppfattas som 
svårtillgängliga. Att de myndigheter som ska sörja för barnens behandling brister i tillgänglighet 
är något som tidigare studier visar (Ness, Borg, Semb & Topor, 2016; Richert, Johnson & 
Svensson, 2018). Majoriteten av respondenterna hade vid enstaka tillfällen blivit erbjudna direkt 
anhörigstöd av kommun och landsting. Två av respondenterna hade deltagit i samtalsstöd men de 
övriga hade varit mer delaktiga i anhörigföreningen. Ur ett samhällsperspektiv kan det diskuteras 
att en anhörigförening spelar en så viktig roll för målgruppen och på så sätt även kan ses som en 
viktig del inom anhörigvården. Som en följd av studiens resultat väcks frågan om det är det 
legitimt att en ideell förening driver insatser som kommunen är skyldig att erbjuda sina 
medborgare enligt 5 kap. 10 § SoL. Samtidigt har anhöriga individuella behov vilket ställer ett 
krav på att det stöd som ska erbjudas är individuellt anpassat. På så sätt kan alla samhällets olika 
hjälporgan ses som betydelsefulla och viktiga då de kompletterar varandra. Snarare kanske det är 
frågan om samverkan mellan de olika hjälporgan samt de anhörigas medverkan i deras 
närståendes behandling som måste förbättras samt tillgängliggöras.    
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Bilaga 1 - Informations- och samtyckesblankett 
 
 

	
	
	
	
	
	
	

Information	om	deltagande	i	examensarbete		
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Det 
preliminära syftet med vårt arbete är att belysa föräldrar vars barn missbrukar alkohol och/eller 
narkotikaklassade substanser och deras upplevelser av anhörigstöd. Vidare syftar studien till att 
skapa förståelse för vilken påverkan anhörigstöd har för målgruppens livssituation.  
I examensarbetet genomförs intervjuer med föräldrar om deras upplevelse av anhörigstöd inom 
missbruksområdet. Intervjuerna spelas in audio med utrustning som tillhandahålls av Örebro 
universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det 
självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte din medverkan i din nuvarande 
aktuella verksamhet. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med 
europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer 
samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har 
examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte 
bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som samlas in 
kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på personer kommer att ersättas med 
pseudonymer. 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår 
handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
 
Kontaktuppgifter 
Viktor Engström                 Filip Lifvergren                   Ann-Britt Sand 
viktor-136@hotmail.com     filip@lifvergren.eu                    annbrittsand2@gmail.com 
0737-630 772                    0706-129 744               
 
 
 
 

	
	
	
	
	



 
 

 
 

Samtycke	till	deltagande	i	examensarbete		
 
Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i socialt 
arbete vid Örebro universitet som genomförs av Filip Lifvergren och Viktor Engström.  
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Namn Namnsson                                      Ort, datum 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide 
 

Frågor om barnet  
● Berätta lite kort om ditt barn, t.ex kön, sysselsättning, ålder? 
● När började du misstänka att något var fel? Hur gammal var ditt barn då?  
● Hur länge har ditt barn varit missbrukare?  
● Vilket typ av missbruk? Alkohol/Narkotika eller blandmissbruk? 
● Har ditt barn blivit erbjuden/sökt hjälp hos skola/myndighet/sjukvård mm.? 

 
Bakgrundsfrågor 

● Hur lång tid efter vetskap om missbruket började du efterfråga hjälp och stöd? 
● Upplevde du att du hade vetskap om vart du skulle vända dig för stöd och hjälp? 
● Hur har du som förälder blivit påverkad av att ha ett barn med missbruk, t.ex 

emotionellt/socialt/ekonomiskt? 
● Hur upplever du att andra i familjen/närheten påverkats av ditt barns missbruk? 

 
Frågor om stöd och hjälp från samhället 

● Vilka typer av instanser (myndigheter/organisationer/religiösa samfund) har du varit i kontakt 
med?  

● Vilka former av anhörigstöd har du blivit erbjuden av kommunen? ex. samtalsstöd, rådgivning, 
kunskap om beroendeproblematik?  

● Vilka former av anhörigstöd har du blivit erbjuden av organisationer och föreningar? ex. 
samtalsstöd, rådgivning, kunskap om beroendeproblematik? 

● Har du blivit erbjuden andra former av stöd för dig som förälder och isåfall vilka?  
● Om ditt barn var under 18 år när missbruket utvecklades, hur upplevde du att skolan agerade? 
● Hur upplever du kontakten med de myndigheter som som ska sörja för ditt barns behandling? 
● Hur upplever du att de myndigheterna har tagit hänsyn till dig som förälder?  
● Utifrån de erfarenheter du har av hjälp och stöd från samhället, hur anser du att detta kan 

förbättras?  
 

                       Anhörigstödets påverkan på livssituation 
● Vad upplever du att du behöver hjälp och stöd med i din roll som förälder till ett barn som 

missbrukar? 
● Hur har det anhörigstöd som du är en del av just nu påverkat din livssituation? Vilka behov har 

anhörigstödet tillgodosett? 
● Hur har det anhörigstöd som du har blivit erbjuden påverkat ditt mående?  
● Har stödet du fått haft en påverkan på relationen till ditt barn? På vilket sätt?  

 
 
 
 
 
 
 
 


