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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur upplevelsen av missbrukssituationen har påverkat 

vardagslivet för föräldrar till barn som missbrukar. Genom kvalitativa intervjuer har jag avsett 

att ta reda hur upplevelsen av situationen har påverkat deras vardagliga liv socialt och 

känslomässigt, samt vilket stöd de anhöriga har fått från myndigheter och hur stödet har 

upplevts.  Studien har även syftat till att ta reda på vilka förändringar föräldrarna skulle vilja 

se inom stödverksamheten vad gäller de anhöriga. Anledningen till att en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer valdes var att jag ville undersöka de subjektiva 

upplevelserna hos de anhöriga. Teorier om socialt stöd och medberoende har legat som grund 

för analysen av undersökningen. Tidigare forskning angående stöd till anhöriga samt vilka 

konsekvenser missbruket orsakar för de anhöriga är ett begränsat område. Resultatet i denna 

undersökning visar att några av föräldrarna har blivit erbjudna stöd från olika myndigheter 

och instanser. Samtliga föräldrar berättar dock att stödet från FMN är det stöd som har betytt 

mest. Önskvärda förändringar inom stödverksamheten är bland annat stöd till föräldrar i ett 

tidigt skede samt fortsatt stöd till föräldrar vars barn hunnit fylla arton år. Vidare visar 

resultatet att samtliga föräldrar levt i ett medberoende där tankarna ständigt funnits på deras 

missbrukande barn. Handlingar som föräldrarna utfört i förhoppning om att det ska förbättra 

situationen har istället bidragit till möjliggörandet av ett fortsatt missbruk.  

 

Nyckelord: Medberoende, föräldrar, narkotikamissbruk, stöd  



Abstract 

Purpose of the study was to investigate how the experience of abuse situation has affected 

everyday life for parents of children who abuse. Through qualitative interviews, I intended to 

find out how the experience of the situation has affected their everyday lives socially and 

emotionally, as well as support the families have received from the authorities and their 

opinions about it. The study also aimed to find out what changes parents would like to see 

within the support services in terms of their relatives. The reason that a qualitative approach 

with semi-structured interviews were chosen was that I wanted to explore the subjective 

experiences of the families. Theories of social support and co-dependency have been the basis 

for the analysis of the survey. Previous research concerning support for family members and 

the impact abuse causes for the relatives is a restricted area. The result of this study shows 

that some of the parents have been offered support from various authorities and instances. All 

parents tell however that the support of FMN is the support that has been most important. 

Desirable changes in the support services include support for parents in the early stages and 

continued support for parents whose children has reached the age of eighteen.. Furthermore, 

the results show that all parents lived in a co-dependency where the thoughts constantly been 

on their abusive children. Actings parents performed in the hope that it will improve the 

situation has instead contributed to making possible the continued abuse. 

 

Keywords: Codependency, parents, drug abuse, support  



Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till föräldrarna som deltagit i studien och på ett öppet 

sätt delat med sig utav sina upplevelser och erfarenheter. Att ha fått genomföra denna 

undersökning har varit otroligt lärorikt och jag hoppas att den ska komma till användning för 

fler personer. Tack vare er insats har denna studie varit möjlig att genomföra.  

/ Lina Persson  
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Inledning 
I Sverige ökar missbruket av olika sorters droger (Riksdagen 2012/2013). För cirka tjugo år 

sedan uppgav tre procent av unga att de provat använda narkotika. Siffrorna ökade de 

efterföljande tio åren med hela tio procent. Från 2001 fram till 2008 minskade däremot antalet 

ungdomar som använt narkotika men därefter ser det annorlunda ut (Riksdagen 2010/2011). 

Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år en 

undersökning kring ungdomars drogvanor. Undersökningen "Skolelevers drogvanor 2012" 

(där antalet analyserade formulär 2012 var 4 490 i årskurs 9 och 3 358 i gymnasiet) visar att 

andelen pojkar på andra året i gymnasiet som någon gång har använt cannabis har ökat från 

15 till 20 procent mellan 2004 och 2012. När det gäller flickorna har det skett en ökning från 

elva till fjorton procent under samma tidsperiod. Andelen som använt narkotika de senaste 

tolv månaderna har ökat från fyra till sex procent bland pojkar i årskurs 9 mellan åren 2007 

och 2012. Bland flickorna är siffran på fyra procent stabil över samma tidsperiod. I årskurs 

två på gymnasiet har det för pojkarna ökat från 12 till 14 procent och för flickorna har det 

ökat från nio till elva procent mellan 2007 och 2012. Andelen unga som konsumerar alkohol 

har däremot minskat från 80 procent år 2000 till 56 procent år 2012. Sedan man började med 

dessa mätningar år 1971är dessa siffror de lägsta (CAN, 2013). I dagens samhälle är det 

enkelt att komma åt droger via internet (Riksdagen 2012/2013). 

Drogberoende är ett av samhällets största problem och 40 000 människor i Sverige 

beräknas vara beroende av narkotika. Kring varje person som missbrukar uppskattas det 

finnas fyra till fem personer, så som familj och vänner, som påverkas både direkt och 

indirekt. De anhöriga blir medberoende på så sätt att de skyddar den som missbrukar, och 

denne kan därför missbruka ifred.  Den medberoende utsätts för en stor psykisk press då 

denne under lång tid levt i förnekelse, skyddat familjen från insyn från bland annat 

vänner, grannar och socialarbetare. Detta kan för den anhöriga resultera i oro, depression 

och nedstämdhet. Symtom som panikångest, sömnsvårigheter, spänningar i kroppen och 

försämrat immunförsvar är andra vanliga konsekvenser som kan uppstå. När den som 

missbrukar får hjälp bedömer samhället att även den medberoendes problem är lösta.  

Fastän att den som missbrukar fått hjälp lever den som varit medberoende kvar i samma 

mönster som tidigare, och glöms på så sätt bort (Riksdagen, 2011/2012).  

Forskning kring de anhörigas situation och upplevelser har visat sig vara bristfällig. 

Forskningen har främst fokuserat barn till missbrukande föräldrar samt själva 

missbrukaren. Orford m.fl. (2012) lyfter fram att forskning angående hur anhöriga till 

missbrukare påverkas, så som till exempel föräldrar, partners, syskon och mor-och 

farföräldrar är ett försummat område. I sin studie visar Orford m.fl. (2012) bland annat 

hur missbrukarens familjemedlemmar oroar sig för missbrukarens umgänge, ekonomi, 

fysiska- och mentala hälsa och hans eller hennes framtid. Oro förekommer även gällande 

hela familjen, hur relationerna inom familjen ska fungera under tiden som missbruket 

pågår samt inför framtiden. Föräldrar till ungdomar som missbrukar har generellt brukat 
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betraktas som otillräckliga i sin föräldraroll. Andra familjemedlemmar som till exempel 

syskon och kusiner som är oroade för sin släktings drogande eller drickande har knappt 

getts någon som helst uppmärksamhet. Enligt Ray, Mertens och Weisner (Ray m.fl., 

Refererade i Orford m.fl. 2012) är de narkotikamissbrukandes vuxna familjemedlemmar 

fortfarande till stor del okända. De flesta lider i tystnad och löper stor risk att drabbas av 

stressrelaterade tillstånd.  

Enligt de australienska forskarna Brien, Jackson och Usher (2006) får narkotikamissbruket 

allvarliga konsekvenser för unga människor och deras familjer. Trots att det är familjen, 

främst föräldrarna, som får handskas med de narkotikarelaterade problemen har inte mycket 

av forskningen ägnats åt att undersöka föräldrarnas erfarenheter vad gäller att hantera 

narkotika i samband med familjelivet. Enligt Pearson(2000, Ref. i Brien, Jackson & Usher) 

fokuserar få studier på hur olika aspekter av familjelivet påverkas av en 

narkotikamissbrukande familjemedlem. Brien m.fl. genomförde en studie med arton föräldrar 

till narkotikamissbrukande ungdomar. Undersökningen hade som syfte att skapa förståelse för 

hur ungdomarnas missbruk påverkade familjelivet samt få insikt om syskonens upplevelser 

utifrån föräldrarnas perspektiv. Undersökningen syftade vidare till att kunna bidra i 

utvecklingen av hälso- och stödinsatser för föräldrar till barn som missbrukar. Resultatet 

visade att medlemmarna i den närmaste familjen påverkades på ett djupgående plan av 

upplevelsen av att ha en narkotikamissbrukande familjemedlem. Relationer inom familjen 

skadades på grund av det destruktiva- och skadliga beteende som den narkotikamissbrukande 

ungdomen uppvisade (Brien, Jackson & Usher, 2006). Det finns behov av att utveckla 

stödinsatser för familjerna och ungdomar med narkotikaproblem behöver känna familjens 

samhörighet. Det är därför viktigt att stödja familjerna för att undvika att relationerna inom 

familjen faller ihop. Sjuksköterskor och andra människor som har intresse för ungdomarna 

och deras familjers välbefinnande behöver arbeta för att säkerställa lämpliga stödinsatser för 

familjerna och ungdomarna (Brien, Jackson & Usher, 2006). 

Enligt Howard m.fl. (2010) är syskonen till drogmissbrukare ett försummat område inom 

forskningen. Howard m.fl. redogör för hur en missbrukare kan förstöra familjens 

sammanhållning och orsaka kaos inom familjen. Howard m.fl. (2010) lät sin studie sju 

kvinnor berätta om sina upplevelser av att vara syskon till en narkotikamissbrukare. Trauma 

och förlust var begrepp som kom att genomsyra berättelserna. Andra teman som framgick av 

berättelserna var bland annat ilska, frustration, medkänsla, skuld, hopp och förlust. Howard 

m.fl. intresserar sig för familjen som ett system och menar att syskonen utgör en viktig del av 

systemet. Vad gäller forskning angående stöd till föräldrar så utgörs en stor del av forskningen 

av förebyggande åtgärder. Eriksson m.fl. (2010) redogör i sin rapport för olika 

föräldrastödsprogram som finns såväl nationellt som internationellt. Folkhälsoinstitutet 

lanserade 2005 översikten Nya verktyg för föräldrar- förslag till nya former av föräldrastöd. 

Där framgår att kontakt med släkt och vänner är det viktigaste stödet för föräldrar. Statens 

folkhälsoinstitut redogör för tre föräldraprogram som rekommenderas för kommuner som har 

som avsikt att arbeta förebyggande med föräldrar. Enligt Orford m.fl. (2012) är de få 

psykosociala insatser som involverar vuxna familjemedlemmar till missbrukaren inte 

fullgoda. Största delen av insatserna har inget tydligt fokus på familjemedlemmarna. De 



9 

 

insatser som har fokus på själva familjemedlemmarna är till exempel gruppterapi och 

självhjälpsgrupper. Även grupper som Al-Anon (anhöriga och vänner till alkoholister), och 

Gam-Anon (anhöriga och vänner till spelmissbrukare) räknas dit. Vad gäller insatser som 

fokuserar på rådgivning utgör enbart ett mindre antal.  

Lambert och Alaby (Lambert & Alaby, 2008) hade som syfte att undersöka vilket stöd 

föräldrar till barn som missbrukar har erbjudits från myndigheter som de kommit i kontakt 

med. Undersökningens resultat visade att de föräldrar som ingick i studien upplevde bristande 

anhörigstöd från socialtjänsten. De föräldrar som blev erbjudna stöd fick erbjudandet först 

efter att missbruket hade pågått i några år. Butler och Bauld (2005) redogör för det Bancroft 

(2000) skriver angående att enbart en liten del av forskningen undersöker effekterna 

missbrukarens droganvändande ger på familjen. Detta gäller även behoven som finns hos de 

anhöriga och hur de på bästa sätt ska kunna tillfredsställas. Enligt Marshall (I Butler & Bauld) 

försöker familjemedlemmar ofta till en början att handskas med problemen på egen hand. När 

familjer söker hjälp kan familjerna tycka att det stöd de får inte tillgodoser deras behov. 

Velleman (Refererad i Butler & Bauld, 2005) beskriver hur en mamma i en studie kontakade 

29 olika myndigheter i ett försök till att få hjälp. Hon blev bemött med olika förklaringar till 

varför de inte kunde ge henne stöd, vilket till exempel handlade om barnets ålder samt vilken 

typ av läkemedel det rörde sig om.  

Narkotikamissbruk är ett stort samhällsproblem som kostar samhället stora summor pengar. 

Utöver att narkotikamissbruk drabbar missbrukaren på många sätt får det även konsekvenser 

för missbrukarens närstående som inte sällan drabbas av både känslomässiga och kroppsliga 

symtom. På grund av den sociologiska relevansen och den bristfälliga forskningen syftar 

denna studie därför till att undersöka anhörigas upplevelser av att vara närstående till en 

missbrukare.   

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anhöriga till barn som missbrukar narkotika 

upplever eller har upplevt situationen. Jag vill ta reda hur upplevelsen av 

missbrukssituationen har påverkat deras vardagliga liv socialt och känslomässigt, samt 

vilket stöd de anhöriga har fått från myndigheter och hur stödet har upplevts.  

Frågeställningar 

 Hur påverkar upplevelsen av missbrukssituationen de anhörigas vardagsliv socialt och 

känslomässigt? 

 Vilket stöd har de anhöriga erbjudits hos berörda myndigheter och andra instanser? 

 Hur upplevs det stöd som de anhöriga har fått från de berörda myndigheterna och 

instanserna?  

 Vilka förändringar skulle de anhöriga vilja se inom stödverksamheten? 
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Avgränsningar 

 

Missbruk är ett brett begrepp och uppsatsen begränsas till att enbart fokusera på missbruk av 

narkotika. Detta eftersom narkotikaanvändandet ökar bland unga vilket bland annat den årliga 

rapporten "Skolelevers drogvanor 2012" (som utförs av Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning) visar. Studien begränsas till Norrbotten.  

 

Centrala begrepp 

Självhjälpsgrupper 

Karlsson definierar självhjälpsgrupper på följande sätt; ”en mindre samling människor som 

regelbundet samlas för att hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd, 

vid ett givet tillfälle” (Karlsson, 2006:59). Att självhjälpsgrupper är relativt små menar 

Karlsson (2006) kan vara till fördel eftersom gruppens deltagare under mötena inte kan vara 

anonyma inför varandra och på så sätt skapas sociala relationer. Alla deltagare har på så sätt 

även möjlighet att göra sig hörda samt få respons från övriga deltagare. Karlsson skriver 

vidare att en utgångspunkt för en självhjälpsgrupp är att deltagarna har ett gemensamt 

problem som kan handla om till exempel missbruk, sorg eller icke-fungerande relationer. I 

självhjälpsgrupper får deltagarna möta andra som är i samma situation som de själva och kan 

byta praktiska erfarenheter med varandra. I en självhjälpsgrupp både ger och tar man hjälp 

vilket skiljer sig från andra hjälprelationer där det oftast är en person som tar emot hjälp 

medan den andra ger hjälp. (Karlsson, 2006) En enkel och självklar grundtanke bakom 

självhjälpsgrupper är enligt Essén att det är lättare att förstå känslan av att drabbas av olika 

svårigheter om man själv har varit i samma situation som någon annan.  (Essen, 2003)  

Medberoende 

Det finns många definitoner av begreppet medberoende. En del anser att medberoende är en 

sjukdom medan andra menar att så inte är fallet. Beattie definierar medberoende på följande 

sätt: ”En medberoende människa är en människa som har låtit en annan människas beteende 

påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende” (Beattie, 

1990: 41). Enligt Beattie är medberoende något komplicerat. Alla människor är unika och 

varje medberoendes omständigheter, personlighet och förflutna skapar hans eller hennes unika 

erfarenheter. (Beattie, 1990).  Hellsten definierar medberoende som följande: ”Medberoende 

är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära 

en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta den så att hon kan integrera den i sin 

personlighet, utan anpassar sig till den.” (Hellsten, 1998:53). 

Missbruk 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är en internationell 

diagnosmanual (Vårdguiden). Följande definitioner är hämtade från Johansson och Wirbing 

(Johansson & Wirbing, 1999: 325-326) och är ett utdrag ur deras text.  

Missbruk enligt DSM-IV 
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A. Missbruk är enligt DSM-IV ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning eller lidande. Detta ska enligt DSM-IV uttryckas genom minst ett av 

följande kriterier under en tolvmånadersperiod: 

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex substansrelaterad upprepad 

arbetsfrånvaro eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, avstängning 

eller relegering från skola; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll.  

2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada (t 

ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner).  

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (t ex att vid upprepade tillfällen 

bli arresterad för substansrelaterat störande beteende).  

4. Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, 

gräl med partnern om följderna av berusning). 

B. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans.  

FMN 

FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) bildades 1968 och är en ideell religiöst och 

partipolitisk obunden länkorganisation som i första hand riktar sig till anhöriga till 

missbrukare, så som föräldrar, kamrater och syskon. FMN har lokalavdelningar och 

kontaktgrupper på ett 30-tal platser runt om i landet. Kontaktgrupperna ägnar sig bland annat 

åt självhjälpsverksamhet och rådgivning. Anhöriga som söker hjälp hos FMN får 

inledningsvis under ett par tillfällen träffa en rådgivare för att sedan fortsätta till en öppen 

självhjälpsgrupp. Medlemmarna i självhjälpsgrupperna hjälper och stöttar varandra. 

Gemensamt för alla är att de har en anhörig som är beroende av droger. FMN:s mål med 

rådgivningen är att få nya anhöriga att inse att de är en resurs och att de kan hjälpa sig själva 

med hjälp av andra medlemmar som har gått igenom samma sak (FMN). 
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Metod 
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som är en kvalitativ metod. 

Intervjuer passar enligt Kvale (1997) speciellt bra då man vill studera människors syn på 

meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning samt då man vill 

klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.  Genom att använda sig av 

intervjuer finns möjligheten att ställa följdfrågor till skillnad från om man använder sig av 

t.ex. enkäter. Sex stycken intervjuer har genomförts vilket kan anses vara ett mindre antal. 

Kvale skriver vidare att ett för stort antal intervjuer gör det svårt att tolka intervjuerna mer 

ingående. Är antalet intervjuer för litet uppstår svårigheter med att genearlisera. Syftet med 

undersökningen har dock inte varit att kunna generalisera resultatet utan har istället varit att 

undersöka de subjektiva upplevelserna.   

Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att den som intervjuar har ett antal 

på förhand formulerade frågor där ordningsföljden mellan frågorna kan variera. De frågor 

som vid intervjuerna har ställts har varit öppna frågor för att få så utförliga svar som möjligt. 

Enligt Krag Jacobsen (1993) fungerar slutna och ledande frågor begränsande för 

intervjupersonernas möjligheter att komma med något nytt och oförutsett. Krag Jacobsen 

menar vidare att öppna frågor vanligtvis ger respondenten större utrymme. Jag har därför i 

möjligaste mån försökt undvika ”ja- och nej” frågor och istället försökt inleda så många som 

möjligt av intervjufrågorna och följdfrågorna med ”hur” för att få så utförliga svar som 

möjligt samt för att undvika ledande frågor som kunnat påverka respondenternas svar.  

Urval 

Urvalet av respondenter har gjorts genom ett så kallat snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) 

börjar forskaren då med att kontakta ett mindre antal människor som är av betydelse för temat 

i undersökningen. Dessa personer tar sedan forskaren hjälp utav för att komma i kontakt med 

fler relevanta respondenter för undersökningen.  

Anledningen till att snöbollsurvalet var relevant för undersökningen var att jag inte har haft 

någon urvalsram för populationen och har därför inte kunnat göra ett slumpmässigt urval. 

Detta eftersom jag inte visste vilka eller hur många som utgjorde populationen. Urvalet 

bygger därför på ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe (2000) finns det flera 

situationer där forskaren anser det vara svårt eller icke önskvärt att använda sig av ett 

sannolikhetsurval. Det kan till exempel vara då forskaren inte har tillräckligt med information 

om själva populationen för att kunna göra ett sannolikhetsurval i och med att forskaren inte 

vet vilka eller antalet människor populationen utgör. En annan situation kan vara då det är 

problematiskt att kontakta urvalet med den traditionella tekniken för sannolikhetsurval, vilket 

till exempel kan handla om missbruk eller hemlöshet.  Vid ett icke-sannolikhetsurval har till 

skillnad från ett sannolikhetsurval inte varje enhet i populationen lika stor chans att komma 

med i urvalet (Denscombe, 2000). Eftersom jag har gjort ett icke-sannolikhetsurval kan inte 

undersökningens resultat sägas representera populationen. Detta var dock den urvalsmetod 

som jag ansåg vara mest användbar för att hitta respondenter. Samtliga respondenter är 
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medlemmar i FMN och därför bör det tas i beaktning att resultatet hade kunnat bli annorlunda 

om inte alla respondenter var medlemmar i en självhjälpsgrupp. Hade jag kontaktat 

intervjupersoner som inte är medlemmar i FMN hade de kanske i större utsträckning haft en 

annan typ av stöd, till exempel från myndigheter. Samtliga utom en av de sex svarspersonerna 

är kvinnor. Om det kan ha påverkat resultatet är svårt att uttala sig om. Till exempel finns det 

en traditionell syn på kvinnan som mer omhändertagande än mannen (Svensson, 2009). 

Tillvägagångssätt 

För att få kontakt med anhöriga till människor som missbrukar eller har missbrukat 

kontaktades Föräldraföreningen mot narkotika. Tre lokalkontor i Norrbotten kontaktades där 

jag beskrev syftet med undersökningen samt garanterade respondenternas anonymitet. Dessa 

personer kontaktade i sin tur fler personer som är verksamma inom föreningen och som kunde 

tänkas vilja ställa upp. Samtliga utom en var villiga att ställa upp på intervju. För personen 

som valde att inte ställa upp var anledningen att oönskade minnen skulle kunna väckas till liv.  

Intervjupersonerna gavs möjlighet att bestämma tid och plats för intervjuerna med avsikt att 

de skulle känna sig så bekväma som möjligt vid intervjutillfället. Enligt Denscombe (2000) 

bör platsen för intervjun erbjuda avskildhet och vara någorlunda tyst. Några av intervjuerna i 

undersökningen har genomförts i FMN:s lokaler medan andra har skett i deltagarnas hem. 

Intervjuerna spelades med respondenternas samtycke in för att sedan kunna transkriberas. Jag 

har sedan läst igenom intervjuerna ett flertal gånger för att kunna identifiera gemensamma 

teman bland respondenterna. De teman som framkommit ur intervjuerna har tolkats och 

förklarats med hjälp av de teorier som behandlas i uppsatsen.  

Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida en undersökning undersöker det som den avser att undersöka. 

Att överenstämmelsen mellan teori och empiri är god är ett annat vanligt och enkelt sätt att 

definiera validitet. ( Rosengren & Arvidsson, 2002).  

Vid intervjutillfällena använde jag mig av intervjuguiden även om alla frågor inte ställdes i 

samma ordningsföljd vid samtliga intervjutillfällen eftersom ett flertal av respondenterna 

hunnit besvara vissa frågor innan frågorna hunnit ställas. Därför har vissa respondenter fått en 

del av frågorna formulerade medan andra inte har det då de redan besvarat frågan. Detta är 

dock inget som jag kunnat se har påverkat resultatet. Intervjuerna är även inspelade och 

transkriberade för att minimera risken för missförstånd. För att minimera risken för 

missförstånd har jag försökt att utforma intervjufrågorna så tydligt som möjligt. Jag har vid 

otydligheter kontrollerat med svarspersonerna att jag uppfattat svaret på rätt sätt. Enligt 

Denscombe krävs det att forskaren tydligt och detaljerat redogör för metoder, analys och 

beslutsfattande som har lett fram till studiens slutsatser. Läsaren måste ges möjlighet att 

granska forskningsprocessen (Denscombe, 2000). Jag har i största möjliga mån försökt att så 

tydligt som möjligt redogöra för hur undersökningen har gått till genom att beskriva varje 

moment under undersökningens gång. Jag har även regelbundet återgått till uppsatsens syfte 

och delfrågor för att säkerställa att jag undersöker det jag avsett att undersöka.  
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Att samtliga respondenter har velat ställa upp med avsikt att förmedla sin kunskap genom att 

berätta sin personliga historia anser jag borde stärka validiteten. Mellan respondenterna skiljer 

det sig åt hur länge det är sedan deras barns missbruk upphörde. För en av respondenterna är 

det några år sedan missbruket pågick och därför skulle frågan angående hur bra respondenten 

minns tiden då missbruket pågick kunna ställas. Samtliga respondenter är fortfarande 

medlemmar i FMN oavsett när missbruket upphörde. Detta innebär att de fortfarande 

regelbundet träffar andra föräldrar på möten där de pratar och delar tankar och erfarenheter 

med varandra vilket borde stärka validiteten. Att personerna regelbundet träffar andra 

medlemmar i FMN skulle möjligen kunna innebära att de till viss del påverkas av varandras 

åsikter och uppfattningar vad till exempel gäller myndigheter och andra instanser. Detta är 

dock inte möjligt att uttala sig om.  

Att generalisera undersökningens resultat är tveksamt. Att kunna generalisera 

undersökningens resultat innebär att man påstår att resultaten även kan sägas gälla för grupper 

som inte deltagit i studien och att resultaten inte är unika för den specifika grupp som ingått i 

undersökningen (Bryman, 2011). Antalet intervjuer har i denna undersökning varit relativt 

litet men syftet har inte varit att generalisera utan snarare att undersöka de personliga 

erfarenheterna, det vill säga intervjupersonernas subjektiva syn på sin situation. Även fast det 

är svårt att generalisera utifrån ett fåtal intervjuer går det att urskilja vissa återkommande 

mönster i svarspersonernas berättelser framförallt vad gäller hur upplevelsen av 

missbrukssituationen har påverkat deras vardagsliv. 

Enligt Denscombe är all forskning till viss grad präglad av de personer som genomför 

forskningen och kvalitativa data är alltid ett resultat av en tolkningsprocess (Denscombe, 

2000). Denscombe menar vidare att det är viktigt att kvalitativt inriktade forskare har ett öppet 

sinne vid analys av data. Sådan öppenhet kan ske genom att forskaren på allvar tänker att 

möjligheten finns att man fått sina egna föreställningar om bakfoten. Jag har därför i största 

möjliga mån försökt att bortse från mina egna värderingar och undvikt att ställa ledande 

frågor vid samtliga intervjutillfällen. De platser som respondenterna valde för intervjuerna har 

varit avskilda och ostörda platser vilket borde ha ökat respondenternas känsla av att kunna 

berätta fritt och öppet. 

Reliabilitet har delvis att göra med huruvida ett resultat på nytt kan framställas av andra 

människor vid ett annat tillfälle och om intervjupersonerna då kommer att ge samma svar eller 

ändra sina svar till andra som intervjuar dem (Kvale, 1997). Eftersom jag i största möjliga 

mån har försökt att formulera mina frågor likadant för samtliga svarspersoner och undvikt att 

ställa ledande frågor borde andra intervjuare få samma svar. I några intervjuer hann 

svarspersonerna besvara vissa frågor innan de hade ställts vilket medfört att alla inte fått alla 

frågorna formulerade. 

Etik 

Inom svensk forskning finns det etiska principer vilka jag i undersökningen har avsett att 

följa. De fyra främsta etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011)  
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När svarspersonerna kontaktades informerades de om syftet med uppsatsen, vad jag avsåg att 

undersöka samt att deltagandet i undersökningen var frivilligt. Svarspersonerna fick mitt 

telefonnummer och hade på så sätt möjlighet att kontakta mig om de ville avbryta sin 

medverkan. Svarspersonerna garanterades anonymitet och att den slutliga undersökningen 

skulle innehålla fingerade namn. En del av frågorna är av känsligare karaktär och kunde 

därför eventuellt väcka gamla minnen till liv. Svarspersonerna informerades därför vid 

intervjutillfället att de själva fick välja vilka frågor de ville besvara. Samtliga namn byttes ut 

med respekt för de anhöriga.  

Intervjuerna med samtliga svarspersoner spelades in och raderades direkt transkribering av 

intervjuerna hade skett. Detta för att förhindra att obehöriga kunde komma åt dessa. Samtliga 

respondenters namn är fingerade för att de inte ska kunna identifieras. I uppsatsen nämns 

heller inte några detaljerade beskrivningar om respondenterna så som till exempel bostadsort, 

yrke eller vilken lokal FMN- förening respondenterna tillhör. Efter varje intervju 

kontrollerade jag med svarspersonen om det var något de berättat som jag inte fick ta med i 

uppsatsen. Några svarspersoner nämnde några saker som de inte ville skulle vara med i 

uppsatsen vilket jag har respekterat. Uppgifterna som har samlats in har endast används för 

denna undersökning.  
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Teoretisk referensram 

Medberoende 

Benämningen medberoende myntades inom området för missbruk och skulle innebära den 

attityd och det beteende makar och barn till personer med missbruk av alkohol och andra 

läkemedel har (Taylor& Franscis, 2003). Begreppet medberoende har getts olika definitioner 

och en viss oenighet råder bland forskare om vilken definition som ska anses vara den rätta.  

Hellsten definierar medberoende följande; ”medberoende är en sjukdom eller ett 

sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark 

företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin 

personlighet utan anpassar sig till den” (Hellsten, 1998:53). Hellsten talar vidare om 

medberoendets kännetecken och menar att ett av de viktigaste kännetecken vad gäller 

medberoende människor är att de styrs utifrån, ”personen har lärt sig att anpassa sig till 

någonting som finns utanför honom själv i stället för att i sina tankar och i sitt handlande 

styras inifrån, genom sina egna känslor, tankar och behov” (Hellsten, 1998:57). Utan att 

reflektera känner den medberoende av de behov och känslor som finns hos personerna runt 

omkring honom eller henne och agerar utifrån det.  

Medan Hellsten definierar medberoende som en sjukdom ger Beattie begreppet medberoende 

följande definition: ”En medberoende människa är en människa som har låtit en annan 

människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas 

beteende” (Beattie, 1990: 41). Beattie redogör för hur vissa experter menar att medberoende 

är en kronisk och tilltagande sjukdom och att de medberoende människorna behöver sjuka 

människor omkring sig för att kunna känna sig lyckliga. Andra experter menar att 

medberoende inte är någon sjukdom utan enbart en vanlig reaktion på abnorma människor. 

Beattie menar att även om medberoende inte är någon sjukdom så kan det göra en människa 

sjuk. En medberoende person är beroende av andra människors stämningar, beteende, 

sjukdom och välbefinnande och omtanke övergår till en total upptagenhet och den 

medberoende tar hand om andra men inte sig själv. Den medberoende tenderar ofta att ljuga 

för att skydda människor de älskar. Medberoende centrerar ofta sina liv kring andra 

människor men undviker att tala om sig själva, sina egna problem, sina tankar och känslor. 

Ofta känner de att det är deras plikt att hjälpa personen att lösa sitt problem genom att bistå 

med oönskade råd och förslag och tenderar att känna sig arga när deras hjälp inte ger effekt. 

Medberoende bär ofta på känslor av skuld och har en tendens att ge sig själva skulden för 

allting. Medberoende kan intala sig själva att deras egna behov och önskemål inte är viktiga 

och försöker därmed vara andra till lags utom sig själva. Egenskaper som dessa gör andra 

människor otåliga och arga vilket den medberoende kan märka (Beattie, 1990).  

Söderling (2002) beskriver medberoende i stora drag som att en familj får problem då en 

familjemedlem blir beroende av t.ex. alkohol. De anhöriga anpassar sig till problemet och 

låter sig själva och sina egna behov komma i andra hand. Söderling beskriver vidare 

medberoende som ett samspel mellan minst två människor, men inkluderar oftast en hel familj 
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eller släkt där en person är beroende av något och en eller flera andra i familjen har 

inkluderats i processen och på så sätt blivit medberoende. Medberoende kan enligt Söderling 

anses vara en normal omsorg, empati, oro eller omtanke som gått för långt och därmed blivit 

självdestruktivt för den medberoende. Den medberoende är ständigt upptagen av den som är 

beroende och finns ständigt i den medberoendes tankar oavsett om den som missbrukar är 

närvarande eller frånvarande. Den medberoende offrar sitt eget liv för att skydda sig själv och 

sin familj från verkligheten. Söderling beskriver medberoende som en enda lång stressfylld 

situation där den medberoende påverkas av att hela tiden oroa sig och ständigt vara upptagen 

av den som är beroende. Den medberoende försöker att kontrollera allting utan att få kontroll 

över situationen och detta bryter ner den medberoendes krafter. Medicinska problem dyker 

inte sällan upp vilket kan yttra sig genom till exempel depression, sömnbesvär, ångest, trötthet 

och en diffus värk i hela kroppen. Fuller och Warner redovisar Wright and Wrights (Fuller & 

Warner, 2000) uppfattning att medberoende liknar beroendeframkallande kärlek och att den 

medberoende personen möjliggör ohälsosamma beteenden för den som är beroende.  

Socialt stöd 

Vanligt förekommande kritik om begreppet socialt stöd inom forskning är att det finns delade 

meningar om vad den korrekta definitionen innebär. Ett vanligt svar på frågan vad som 

kännetecknar en socialt stödjande person skulle kunna vara ”någon som finns där för dig”. 

Definitionen fångar delvis det som utmärker socialt stöd men forskarna tror att det handlar om 

mycket mer. Socialt stöd brukar definieras för att räkna in strukturerna i individens sociala liv 

som till exempel grupptillhörighet eller förekomsten av familjeband. Socialt stöd kan även 

handla om mer tydliga funktioner, det kan fungera som till exempel tillhandahållande av 

användbara råd eller känslomässigt stöd. Åtgärder som dessa kan ha betydelse för individers 

psykiska hälsa (Uchino, 2004). Enligt Cutrona och Russel (refererad i Uchino, 2004) minskar 

socialt stöd de negativa effekterna i samband med stressande händelser som till exempel 

arbetslöshet, sorg och medicinska problem.  

Hedin (1994) redogör för Cobbs resonemang angående att socialt stöd gör det lättare för 

individen att övervinna de förändringar och kriser som kan drabba människor. Genom tillgång 

till socialt stöd skyddas individer som befinner sig i kris från olika sjukliga tillstånd. Utöver 

detta bidrar det sociala stödet till ett tidigare tillfrisknande och minskar på så sätt behovet av 

mediciner. Enligt Hedin (1994) har socialt stöd en viss skyddande effekt genom att det bland 

annat många gånger motarbetar stressorer och påfrestningar. Nära relationer kan ha en 

skyddande effekt för individen vad gäller bland annat traumatiska kriser. Samtidigt kan ett 

stort nätverk minska om individen hamnar i en kris eftersom nätverket då kan ha svårt att 

erbjuda stöd vid svåra problem. Hedin refererar till en studie genomförd av Stål 1991 som 

visade att föräldrar till barn som missbrukar hade svårt att få ett passande stöd från sina 

nätverk eftersom personerna i nätverket drar sig undan då de inte vet vilket stöd de ska ge. 

Studien visade även att föräldrarna då hellre väljer att söka professionell hjälp. De upplevde 

dock att de hade svårt att få passande stöd från socialtjänsten.  

Enligt Klamas (2010) är socialt stöd mer än enbart stödformer och insatser. ”Det är 

kommunikation och interaktion mellan människor, kombinerat med kvalitativa relationella 
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aspekter, vars målsättning är delaktighet och en känsla av att vara betydelsefull och värderad 

som den människa man är”. Klamas skriver vidare att socialt stöd inte enbart uppträder i svåra 

situationer utan finns även i individens vardagsliv och kan förstärkas när individen hamnar i 

kris. Enligt Vangelisti, 2009 (refererad i Klamas, 2010) har socialt stöd getts ett flertal 

definitioner men det som är gemensamt för alla är att de alla på något sätt tar upp människors 

hälsa och välmående. De tar även upp hur socialt stöd genom relationer gör att människor får 

hjälp att hantera kriser som uppstår. Enligt Rönnmark (refererad i Klamas, 2010) finns det tre 

olika möjliga stödjare. Det handlar om de människor som finns i individens privata nätverk 

(så som släktband samt relationer som uppstår genom social interaktion), människor som i sin 

profession träffar drabbade människor samt de personer som varit i samma situation. Socialt 

stöd från släkt och familj ses som det viktigaste där familjemedlemmarna har vissa 

lagstadgade skyldigheter samt en slags moralisk skyldighet att hjälpa varandra. Familjen 

anses ha en starkare moralisk skyldighet att ställa upp än vad vänner har. Vänner kan ha svårt 

att ge det stöd som de önskar kunna ge och som individen behöver samtidigt som de bär på de 

svårigheter som individen har delgett dem (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010). Klamas 

skriver att vänner som känner varandra sedan lång tid tillbaka och som regelbundet träffas kan 

förstå varandra på speciellt sätt som kan betyda mycket vad gäller stöd i svåra situationer 

(Skårner, refererad i Klamas, 2010). Enligt La Gaipa (refererad i Klamas, 2010) förväntas 

föräldrar även till vuxna barn hjälpa dessa om de hamnar i en kris. Klamas redogör för 

Cutronas resonemang (refererad i Klamas, 2010) angående att människor som lever i en 

partnerrelation oftast vänder sig till sin partner när de hamnar i en kris och partnerrelationen 

anses allmänt vara en viktig stödkälla. Även fast släkt och familj kan utgöra såväl emotionellt 

som materiellt stöd så behöver det inte innebära att relationerna inom stödsystemet fungerar 

stödjande. (Wellman, refererad i Klamas, 2010). 

Människor som i sin yrkesroll träffar personer som befinner sig i svåra situationer har ett 

samhälleligt ansvar som medverkar till de krav och förväntningar som människor har på dem 

angående att få sina behov av stöd uppfyllda. Människor som tar hjälp av professionella 

känner ofta en trygghet just för att de professionella har erfarenhet och kunskap på området. 

Professionella kan hjälpa individen med att strukturera i tillvaron och öka individens 

självkänsla. Stödet bör även utformas i samråd mellan den som söker hjälp och den 

professionella. De professionella har dock lagar och organisatoriska ramar som de är skyldiga 

att följa och dessa bör individen informeras om för att individen ska ha vetskap om vad som 

är möjligt vad gäller det sociala stödet (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010).  Professionella 

kan informera om vilka alternativ som finns samt diskutera kring vilka konsekvenser de olika 

alternativen kan medföra. Professionella kan även medverka till att individen får nya 

perspektiv på situationen som han eller hon befinner sig i samt hjälpa till med att få individen 

att upptäcka nya sätt att hantera situationen på (Skårner, refererad i Klamas, 2010). 

Genom att få stöd från personer som befunnit sig i liknande situationer kan individen känna 

hopp inför sin situation då den ser att stödgivaren tagit sig igenom sin situation. Individen kan 

känna samhörighet och behöver inte känna sig ensam i sin situation i och med att denne 

känner samhörighet med stödgivaren. Att stödgivaren och individen varit med om liknande 

situation skapar en förståelse och gör att individen kan identifiera sig med stödgivaren. 
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Relationen skapar även tillit och förtrolighet (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010). Enligt 

Schön och Skårner (refererad i Klamas, 2010) kan dock likheten mellan stödgivaren och 

individen verka begränsande om individen behöver nya perspektiv på sin situation och ta del 

av andra nätverk.  

Summering 

Medberoende har getts olika definitioner men något som är gemensamt för flera av teorierna 

är att medberoende personer ständigt är upptagna av en annan person och låter sina egna 

behov komma i andra hand. Även socialt stöd har getts ett flertal olika definitioner och 

gemensamt är att de berör människors välbefinnande. Socialt stöd fungerar som ett skydd för 

individen vid stressande händelser och traumatiska kriser. Socialt stöd kan inkludera stöd från 

bland annat vänner, familj och professionella.  
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Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras det resultat som framkommit ur analysen av intervjumaterialet. 

Samtliga svarspersoners namn är fingerade. Namnen som har valts är Anders, Annelie, 

Elisabeth, Karin, Kristina och Maria. Resultaten redovisas utifrån olika relevanta teman som 

framträtt i analysen. Efter varje resultatdel har resultaten tolkats i förhållande till de teorier 

som uppsatsen har behandlat.  

Relationer till andra 

Både Elisabeth och Maria berättar om hur det ofta uppstod konflikter med deras partner då de 

hjälpte sina barn. Maria började undanhålla för sin sambo att hon åkte för att hämta sin dotter 

och Elisabeth undanhöll att hon hjälpte sonen med att städa och handla mat eller om hon hade 

gett honom pengar. Både Elisabeth och Maria berättar hur de hade planer på att bryta upp sina 

förhållanden och ordna eget boende för att kunna göra som de ville. Elisabeth upplevde inte 

att hennes sambo förstod henne och att hans barn var välartade medan hennes son var vaken 

och störde dem på nätterna samt kostade familjen pengar.  

… Vi blev som två läger i familjen. Min sambo har ju då två barn i sin tur. Jag 

blev arg på honom och sa att du har sådana välartade barn och vi ska inte lasta 

på er våra bekymmer. Så jag försökte ställa mig utanför vår familj och hade 

planer på att flytta och ta med mig min son, kunna ha koll på honom och bryta 

upp mitt och sambons förhållande. Så sjuk i huvudet blir man som förälder, som 

medberoende. Man är beredd att stå tillbaka i allting bara för att rädda sitt barn. 

(Elisabeth) 

Elisabeths partner kom i skymundan och mådde dåligt av att inte bli sedd. Hon berättar att om 

hennes son gått bort hade hon själv velat dö, och hade inga tankar på sin sambo. Hennes 

vänner och bekanta var inte viktiga när missbruket pågick, det viktigaste var hennes son och 

hon ville bara vara ifred. För Maria var det nära att hennes förhållande tog slut på grund utav 

alla konflikter. Anders berättar om hur medberoendet ledde till en osund osjälviskhet. Han 

och hans partner glömde bort sig själva, deras andra barn och deras barnbarn. Anders har 

nästan inget minne från sitt yngsta barn under den tiden som missbruket pågick. 

Omedvetet så hade vi bara det här, när vi ringde till våra äldre barn försökte vi 

att prata om barnbarnen men det var en halv minut för de var lika på, de var lika 

sjuka. Det var direkt, var är han, har ni hört något från honom, har ni sett 

honom... Så höll det på hela tiden (Anders). 

Maria träffade sina syskon och sina andra barn men orkade inte med fler relationer. Hon 

orkade inte engagera sig i någon annan människa då tankarna hela tiden fanns på hennes 

dotter. När Marias andra barn frågade hur hon mådde svarade hon alltid med att berätta hur 

hennes dotter hade det. Hur hon själv mådde menar hon inte spelade någon som helst roll. 

Hennes andra barn blev därför tystare och tystare eftersom det inte var vad de ville höra. 
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Speciellt ett av barnen tyckte det var jobbigt att höra hur systern mådde och hade många 

sömnlösa nätter.  

Annelie berättar att hon inte hade orkat ha sin son boendes hemma om det inte vore för stödet 

hon fick från sin sambo. Annelies son hotade vid ett tillfälle hennes sambo vilket medförde att 

hennes sambo tog avstånd från sonen. Annelie och hennes sambo har haft en del diskussioner 

men har i övrigt haft stort stöd av varandra. Efter att sonen fått ett återfall sa Annelie att han 

inte kunde bo kvar hemma. Hon kände att det inte var någon nyttig miljö för familjens andra 

barn att vistas i och var orolig att något skulle kunna hända dem. 

Karin och hennes partner hade svårt att göra vissa saker tillsammans som till exempel att åka 

bort någonstans över helgen. Innan de skulle åka bort någonstans ringde hon sin son och 

kollade om han behövde något. Sedan ringde eller skickade hon sms flera gånger om dagen 

för att få ett livstecken. Karin säger att alla anhöriga mer eller mindre drabbas och att det inte 

enbart är föräldrarna. I efterhand har hon insett att hennes andra barn har fått stå åt sidan. Hon 

beskriver det som att de har varit i periferin. Hennes andra barn har haft det jättejobbigt, 

speciellt efter det att sonen gick bort. Kristina hade under tiden som missbruket pågick 

kontakt med sina vänner och sina andra barn. Hon säger att hon är glad att hon har nära 

vänner som stöttat henne i sin situation. Vänner och kolleger har sagt till henne att hon ofta 

var som i en bubbla, okontaktbar.  

Analys av relationer till andra 

Missbrukssituationen har för respondenterna på ett eller annat sätt haft inverkan på deras 

relationer till andra människor i deras närhet. Elisabet och Maria hade båda planer på att bryta 

upp sina förhållanden och flytta. På så sätt menar de att de skulle undgå kritik från deras 

partner och kunna göra som de själva ville. Söderling (2002) skriver om hur medberoende 

anpassar sig till problemet och låter sig själv och sina egna behov komma i andra hand. Att 

Elisabeth och Maria hade planer på att avsluta sina förhållanden för att kunna hjälpa sina barn 

visar att de lät sina egna behov komma i andra hand och det speglar även hur pass stark 

inverkan ett barns missbruk kan ha på en förälder. Karin och Anders upplever att deras andra 

barn har fått stå åt sidan. Karin säger att det inte bara är föräldrarna som drabbas utan alla 

anhöriga drabbas mer eller mindre. Anders hamnade i en osund osjälviskhet där han glömde 

bort sig själv och sina barnbarn. När han ringde till sina andra barn började de direkt att prata 

om barnet som missbrukade och menar att de andra barnen var medberoende de också.  Enligt 

Söderling (2002) kan medberoende anses vara en normal omsorg, empati, oro eller omtanke 

som gått för långt och därmed blivit självdestruktivt för den medberoende. Söderling 

beskriver vidare medberoende som ett samspel mellan minst två människor, men inkluderar 

oftast en hel familj eller släkt där en person är beroende av något och en eller flera andra i 

familjen har inkluderats i processen och på så sätt blivit medberoende.  

 

Maria hade kontakt med sina syskon och sina andra barn men orkade inte med fler relationer 

när tankarna hela tiden fanns på sitt barn som missbrukade. Kristina hade kontakt med sina 

vänner och sina andra barn. Vänner och kolleger har efteråt berättat att hon ofta var 

okontaktbar. Enligt Söderling (2002) är den medberoende ständigt upptagen av den som är 
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beroende och finns ständigt i den medberoendes tankar oavsett om den som missbrukar är 

närvarande eller frånvarande. Annelie var orolig att det kunde hända hennes andra barn något 

och fick därför säga till sin son att han inte kunde bo kvar hemma.  

 

Känslomässiga upplevelser 

Oro och sorg 

Kristina hade ont i magen av den ständiga oron hon som medberoende kände. Hon beskriver 

vardagen när missbruket pågick som hemsk och förstår inte hur hon orkade när hon tänker 

tillbaka. Hon beskriver det som att det var kaos i hjärnan. Ibland hade hon dagar då hon bara 

grät och ibland var dagarna bättre. Elisabeth kände sorg över vad sonen höll på att förlora så 

som arbete, flickvän, pengar och sin frihet. Hon kände många gånger hat och ilska mot sin 

egen son. Hon säger att man går igenom sorgeprocessen som när någon har dött fastän 

personen fortfarande lever. Anders berättar att det kändes som om han skulle gå under som 

människa. Han beskriver det som att han sörjde sonen som om han vore död fast att han inte 

hade någon gravsten att gå till.  

Jag hade sådan ångest att jag höll på att sprängas de två tre åren som det var 

som värst. Jag var helt absolut upptagen av det här, jag var så medberoende att 

det stänkte om det (Anders). 

Annelie väntade på att någon skulle ringa och berätta att hennes son var död. 

Ofta har det hänt saker på vintern. Sådant är man mycket rädd för, att det ska 

hända han något, att han ska frysa ihjäl. Som medberoende försöker man lära sig 

acceptera att han kan faktiskt dö. Många gånger kände jag att de vore lika skönt, 

för det är egentligen som någon långsam sjukdom, jag kan tänka mig ungefär som 

när någon har cancer, man har ett sorgearbete hela tiden som man aldrig får 

avsluta (Annelie). 

Maria hade som medberoende mycket skuldkänslor tills dess att hon insåg att det inte var 

hennes fel. Maria sökte skuld hos allt sedan hennes dotter föddes, till och med att hon kanske 

hade valt fel pappa till sina barn. Även Anders bar på skuldkänslor där han funderade över om 

han inte hade engagerat sig tillräckligt mycket vad gällde sonen eller att han kanske inte hade 

fostrat honom rätt. Maria beskriver tiden då missbruket pågick som hemsk och kaotisk och 

hade ont i magen och kroppen. Hon sov jättedåligt och ofta satt hon uppe mitt i natten vid 

köksbordet och väntade på att hennes dotter skulle komma hem. Hon beskriver det som att 

hon alltid var på helspänn och tror att hennes stresskänsliga mage kan bero på detta. Det 

värsta var den ständiga oron hon som medberoende kände och vetskapen om att det är farligt, 

att hennes dotter förstörde sin hälsa och riskerade att dö.  

Man gick alltid som på nålar, man väntade hela tiden på att det skulle hända 

något och var det lugnt några dagar så tänkte man att ja men nu händer det 

något, den där spänningen… vad kommer att hända härnäst. Och de där 
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smånotiserna i tidningen, man lusläser de. Jag kunde gå upp mitt i natten och slå 

på datorn och tänka har det hänt något, har det hänt något… Det blir så totalt 

sjukt (Maria). 

 

Maktlöshet och frustration 

Karin berättar att hon kände sig fruktansvärt maktlös. Hon menar att även när hon försökte 

göra något för sin son så hände ingenting. Eftersom hennes son hade hunnit fylla arton år 

fanns det sekretess. Detta innebar att hon inte fick veta något överhuvudtaget angående vad 

som hände honom vilket hon säger var frustrerande. Som förälder kan man varken få veta 

något från socialtjänsten, ringa och boka tid till läkaren eller få veta om deras barn varit inne 

på grund av överdos. Hon menar att det inte är någon överhuvudtaget som kontaktar en om 

något skulle hända. 

Som anhörig känner man sig fruktansvärt frustrerad kan jag ju säga, man stångar 

huvudet i väggen, man har ingen att prata med… Vart än man försöker vända sig 

så är det sekretess. Man försöker vända ut och in på sig själv men det händer 

ingenting samtidigt som man ser sin egen unge gå ner sig och man kan ingenting 

göra annat än att kanske ringa polisen om du ser att han är hög, men så långt 

hade inte jag kommit att jag kunde göra det (Karin). 

För Anders var maktlösheten det värsta under tiden som missbruket pågick. Han säger att han 

inte förstod vilken fiende han hade, det vill säga drogen. Det han som medberoende gjorde för 

att det skulle bli bättre för sin son gav motsatt effekt och förvärrade istället situationen. Han 

köpte kläder till honom men dessa sålde sonen vidare för att få pengar som han kunde köpa 

droger för. 

Maktlösheten att inte kunna förändra honom. Jag fick lära mig att jag inte kan 

förändra en annan människa, det är bara en människa jag kan förändra och det 

är mig själv. Och när jag förändrades, när vi började förändrades som familj, och 

satte ner foten då satte det press på honom, då fick han ta konsekvenserna och då 

började det göra ont. Då tog han kontakt med socialtjänsten och fick gå in på 

behandling för att komma ur eländet (Anders). 

Kristina beskriver det som om hennes dotter byggde en mur runt omkring sig vilket gjorde att 

det inte gick att nå henne. Detta upplevde Kristina som frustrerande och säger att dottern 

försvann mer och mer ju längre missbruket pågick. Som förälder kände hon sig fruktansvärt 

maktlös. Hon menar att ingenting man som förälder gör fungerar och därför måste man söka 

hjälp. Många tror att man kan klara av det själv men hon menar att man inte gör det.  

Hon for så illa, och man kände sig totalt maktlös. För man var okunnig, man 

visste helt enkelt inte vad man skulle göra (Kristina). 

Elisabeth kastades mellan hopp och förtvivlan och beskriver det som att hon grep efter varje 

halmstrå efter tecken på att hennes son verkade må bättre. Kasten mellan hopp och förtvivlan 
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säger hon var jättejobbiga, och framförallt att inte kunna göra något, maktlösheten. 

Maktlösheten beskriver hon som det allra värsta. Elisabeth anser inte att missbruksvården 

fungerar och var rädd för att förlora sitt barn.   

Maria säger att det svåraste under tiden som missbruket pågick var vetskapen om att det är 

farligt, att hennes dotter riskerar sin hälsa, förstör sitt liv och riskerar att dö. Maria förstod 

även att de människor hennes dotter umgicks med inte alltid var så snälla. Maria berättar att 

det var väldigt frustreande att hennes dotter inte förstod sitt allra bästa. Det tog många år för 

Maria att inse att hon inte kunde göra så mycket och att det var upp till hennes dotter.  

Annelie pratar om maktlösheten. Hon säger att fastän man ser vilket skick ens son är i kan 

polisen ingenting göra. Om hennes son låg och sov visste hon inte hur han skulle reagera om 

hon väckte honom, om han var arg eller om han överhuvudtaget gick att väcka.  

Det där kommer man ju som aldrig ifrån, den där känslan, eller den där rädslan 

att vad ska man komma till nu… Och när man har sett han i ett sådant skick, och 

så är man så maktlös (Annelie). 

Analys av känslomässiga upplevelser 

Samtliga svarspersoners berättelser visar att de ständigt bar på en oro som kom till uttryck på 

olika sätt. Kristina hade vissa dagar då hon bara grät och Maria satt ofta uppe på nätterna och 

väntade på att dottern skulle komma hem. Maria var alltid på helspänn och visste att hennes 

dotter riskerade att dö. Anders och Elisabet hade ett sorgearbete precis som om personen hade 

dött fastän de fortfarande levde. Annelie beskriver det som ett ständigt sorgearbete som man 

aldrig får avsluta. Söderling (Söderling, 2002) beskriver medberoende som en enda lång 

stressfylld situation där den medberoende påverkas av att hela tiden oroa sig och ständigt vara 

upptagen av den som är beroende. Föräldrarnas berättelser beskriver hur deras barn ständigt 

var i deras tankar. Intervjuerna visar att föräldrarnas dagliga tillvaro präglades av deras 

missbrukande barn. Anders försökte göra saker för att det skulle bli bättre för sin son och för 

att sonen skulle förändras men det han gjorde förvärrade bara situationen. Samtliga berättelser 

genomsyras av den maktlöshet föräldrarna kände där inget som de gjorde för sina barn 

förändrade situationen till det bättre. Enligt Söderling (2002) försöker medberoende personer 

kontrollera allt men utan att få kontroll över situationen. Maria och Anders skuldbelade sig 

själva genom att leta efter misstag som de själva gjort som hade kunnat leda till att deras barn 

började missbruka istället för att se till andra omständigheter som kunnat bidra. Enligt Beattie 

(1990) är skuldkänslor vanligt förekommande hos människor som är medberoende och de ger 

ofta sig själva skulden för saker som sker.  

 

Medberoende 

Både Karin och Annelie säger att man genom medberoendet gör det möjligt för sitt barn att 

fortsätta missbruka. Karin såg till att hennes son hade mat och annat som han behövde som till 

exempel cigaretter. Det menar hon bidrar till att barnet kan köpa droger för sina egna pengar. 

Annelie städade sin sons lägenhet och såg till att han hade rena kläder. Elisabeth hjälpte sin 
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son med mat och städning. När hennes sons arbetsgivare ringde och sa att sonen hade betett 

sig annorlunda på jobbet skyddade Elisabeth sonen genom att säga att det säkert berodde på 

att han hade tagit en sömntablett. Elisabeth säger att medberoende är en stark sjukdom där 

man är ett med sitt missbrukande barn. 

Medberoende är en så stark sjukdom så att det inte är sant… alltså man är ett 

med sin drogande unge, alltså det finns inget annat, man ser inget annat, man 

tänker inte på något annat. Det enda som finns i tankarna det är ens unge liksom 

(Elisabeth). 

Jag var ju så att jag tassade ju nästan runt på tå för henne. Liksom att jag inte sa 

för mycket, konfronterade henne inte om saker och ting eller frågade henne inte 

om känsliga saker som droger (Kristina). 

Maria, Elisabeth och Kristina kände att de ständigt måste vara tillgängliga för sina barn. 

Maria hade svårt att stå emot när hennes dotter ringde och grät och sa att hon var hungrig och 

behövde pengar. Att slå av telefonen var till en början jättesvårt eftersom hon tänkte att 

hennes dotter kunde behöva få tag i henne. Maria beskriver det som att hon ständigt sov med 

ett öppet öra och Elisabeth beskriver det som att hon i princip hade mobilen i handen medan 

hon sov. Annelie vaknade ofta när någon bil körde utanför hemmet och tänkte att det kanske 

var en polis som var där för att meddela henne något angående hennes son. Både Kristina och 

Elisabeth berättar hur de avstod från att göra saker på helgerna, ifall deras barn skulle ringa 

och behöva dem. De beskriver hur de fortsatte att ringa när deras barn inte svarade i telefonen. 

Maria berättar att hon till slut var övertygad om att dottern var död då hon inte svarade, och 

säger att man arbetar upp en inre stress. De berättar hur de ställde upp när deras barn ringde 

och ville att de skulle skjutsa eller hämta. Elisabeth beskriver det som om hon hade ständig 

jour. Hon säger att som förälder vet man inte hur man ska handskas med missbruket, och man 

tror att de ska sluta missbruka om man är snäll. 

Man tror att om man är snäll, om man är supersnäll så slutar de, men det gör de 

inte. Du kan inte tävla mot drogen, för det är deras älskling, den betyder mest av 

allt i hela världen. Ingenting annat spelar någon roll så länge de är inne i 

missbruket. Det går inte att nå de, går inte att prata med dem…(Elisabeth). 

Anders beskriver det som att det är som att få in en helt annan person i huset och brukar kalla 

det för en drogdemon som bara växer eftersom alla i hemmet springer runt och sköter och 

servar den beroende personen. Anders menar att om man är en normal människa så blir man 

medberoende. Han säger att medberoende kan utvecklas till ett sjukdomstillstånd och menar 

att han i viss mening var sjuk och hade ständigt ångest och sömnproblem. Anders tänkte på 

sin son från tidig morgon till sen kväll och försökte komma på vad han kunde göra för att det 

skulle bli bättre. Han berättar att han var ute och spanade och beskriver det som att han 

försökte agera polis. Anders menar att det är skuld och skam som är bränsle till gärningarna. 

De intressen sonen tidigare hade haft försvann i och med att han började missbruka. Han 

köpte trots att ekonomin inte tillät det en bil till sin son i hopp om att det skulle bli bättre. 

Detta resulterade i att när sonen inte fick tag på droger istället kunde åka och köpa droger på 
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annan ort. Karin berättar att hon fått stora besvär med sin mage efter det som hon har gått 

igenom. Hon kände under tiden som missbruket pågick att hon behövde sjukskriva sig men 

beviljades ingen sjukskrivning av sin läkare.  

Sista två åren då levde man ju bara i det här medberoendet med fjärilar i magen, 

konstant. Min mage kan jag ju säga har totalt pajat efter det här. För man åt inte 

som man skulle, man sov inte som man skulle. Tankarna gick ju hela tiden i 

huvudet, till och med när jag var på jobbet. Han fanns ju hela, hela tiden i 

huvudet och tog en fruktansvärd energi.(Karin) 

Analys av medberoende 

Flera av svarspersonerna berättar hur man genom medberoendet möjliggör ett fortsatt 

missbruk. Genom att bistå med till exempel mat och kläder kan ens barn köpa droger för sina 

egna pengar. Enligt Fuller och Warner (2000) liknar medberoende beroendeframkallande 

kärlek och den medberoende personen möjliggör ohälsosamma beteenden för den som är 

beroende. Elisabeth berättar att man som förälder tror att barnet ska sluta missbruka om man 

är jättesnäll. Anders köpte en bil till honom i hopp om att det skulle bli bättre. Anders köpte 

även kläder till honom men det resulterade i att sonen sålde kläderna för att få pengar. Maria 

hade svårt att stå emot när hennes dotter ringde och grät och sa att hon var hungrig och 

behövde pengar Även fast släkt och familj kan utgöra såväl emotionellt som materiellt stöd så 

behöver det inte innebära att relationerna inom stödsystemet fungerar stödjande (Wellman, 

1981 refererad i Klamas, 2010). Föräldrarnas berättelser visar att fastän de alla ställde upp för 

sina barn av välmening och i hopp om att det skulle bli bättre så fick det istället negativa 

konsekvenser.  Detta visar att det som anhörig är viktigt att få kunskap om vad missbruk och 

medberoende innebär samt hur man bör och inte bör agera. Flera av svarspersonerna nämner 

den okunskap de hade när missbruket började men som de allt eftersom missbruket pågick 

anskaffade. 

Elisabeth skyddade sin son när hans arbetsgivare ringde och berättade att han betett sig 

annorlunda på jobbet. Detta visar också på hur en välmenande handling istället möjliggör 

missbruk då sonen inte behövde ta konsekvenserna. Enligt Beattie (1990) tenderar den 

medberoende ofta att ljuga för att skydda människor de älskar. Enligt Elisabeth är 

medberoende en stark sjukdom där man är ett med sitt drogande barn och man tänker inte på 

något annat. Anders säger att han gjorde alla fel han kunde göra eftersom han inte hade 

kunskapen kring hur man som anhörig ska agera. Han berättar att han i viss mening var sjuk 

och hade en ständig ångest och problem med sömnen. Karin varken åt eller sov som hon 

borde ha gjort och har fått magproblem efter det hon har gått igenom. Även Maria och 

Kristina beskriver sina magproblem som en följd av missbrukssituationen. Hennes son fanns 

ständigt i tankarna och tog energi. Anders beskriver hur han försökte vara polis genom att 

vara ute och spana och försöka komma på vad han kunde göra för att det skulle bli bättre för 

sin son. Anders och Elisabeth beskriver medberoende i enlighet med Hellsten (1998) som 

menar att medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd. Enligt Beattie 

(1990) kan medberonde även om det inte är någon sjukdom, utvecklas till ett 

sjukdomsliknande tillstånd.  Enligt Söderling (Söderling, 2002) tär den medberoendes försök 
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till att kontrollera allting på krafterna då de aldrig lyckas få kontroll. Medicinska problem 

dyker inte sällan upp vilket kan yttra sig genom till exempel depression, sömnbesvär, ångest, 

trötthet och en diffus värk i hela kroppen. Samtliga svarspersoner försökte skapa kontroll över 

situationen genom olika handlingar men utan resultat. Flera av svarspersonerna nämner att de 

hade sömnproblem och har fått problem med magen som visar sig än idag. 

Stöd från myndigheter och andra instanser 

Av intervjuerna framgår att även om några av föräldrarna blivit erbjudna stöd från olika 

instanser upplever samtliga att stödet från FMN har betytt mest. Samtliga respondenter lyfter 

fram att en av fördelarna med FMN är att få prata med andra som har varit eller befinner sig i 

liknande situationer vilket gör att man förstår varandra på ett annat sätt än om man pratar med 

någon som inte varit i situationen. På FMN får man både träffa föräldrar med barn i missbruk 

och föräldrar vars barn har missbrukat men tagit sig ur missbruket vilket förmedlade hopp till 

Elisabeth. Hon menar att utan stödet från FMN hade hon inte klarat av sin situation. 

Så man fick ju hopp som förälder, och det var ju det som var skönt att träffa folk 

och se att det är ju vem som helst det är ju inga konstiga människor vars barn är 

knarkare. Så det hjälpte ju både mig och min sambo väldigt mycket. Det gjorde att 

vi orkade kämpa, fortsätta att kämpa… Annars hade jag gått under totalt, både 

som mamma, sambo och människa överhuvudtaget… För det går inte att beskriva 

vad det är man går igenom (Elisabeth).   

Även Kristina berättar hon fått hopp genom att träffa andra medlemmar i FMN. Anders och 

Maria lyfter fram att man tack vare FMN kände att man inte var ensam om sina problem. 

Annelie och Kristina berättar att man hos FMN pratar om sin egen situation samt stöttar andra 

genom att ge tips och råd. För Karin var känslan som uppstod då hon fick prata med andra 

som delat liknande erfarenheter underbar. Genom FMN har Kristina lärt sig hur man bör 

agera och tänka i relationen med sitt missbrukande barn. Som förälder menar hon att man tror 

man gör det bästa, men många saker man gör får motsatt effekt eftersom man inte förstår 

verkan av sina handlingar. Anders berättar att hans deltagande i FMN fick honom att 

förändras så att han kunde börja tänka rätt och bli frisk från sitt medberoende. Det är genom 

FMN som föräldrarna fick lära sig att till exempel sluta svara i telefonen när deras barn 

ringde. Några av föräldrarna berättar att deras barn reagerade när de inte längre hörde av sig i 

samma utsträckning som tidigare och menar att barnen måste få ta konsekvenserna för sina 

handlingar.  

Man måste jobba åt andra sidan och se till att det blir så jobbigt som möjligt så fort 

som möjligt. Så att de får ta de fulla konsekvenserna, dra in alla bidrag, anmäl till 

socialtjänsten och polis (Anders).  

Annelie blev som förälder erbjuden stöd men är osäker varifrån erbjudandet kom. Hon har för 

sig att det var från psykiatrin dit hon brukade följa sin son. Hon valde dock att tacka nej till 

stödet eftersom hon var trött på alla kontakter som hon haft för sin sons skull varje vecka. 

Hon ville bara få vara och fick istället stöd från FMN, familjen, vänner och från sina 

arbetskamrater. Hon känner att hon inte har haft behov av något ytterligare stöd. Maria säger 
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att det vid den tidpunkt som hennes dotters missbruk pågick inte fanns något stöd för 

föräldrar. Maria har inte heller sökt något annat stöd annat än hos FMN utan pratade istället 

mycket med en nära släkting.  

Socialtjänsten frågade vid ett tillfälle Elisabeth om hon behövde prata med någon, men 

Elisabeth kände vid den tidpunkten att hon tack vare FMN hade kommit så långt i sin process 

att hon inte behövde det. Elisabeth har i övrigt inte sökt stöd från andra håll förutom från 

FMN. Hon har varit nöjd med socialtjänstens arbete men kände att det skulle bli lite jävaktigt 

om hennes sons kontaktperson på socialtjänsten samtidigt skulle hjälpa henne.  

Kristina har inte sökt något stöd från myndigheter eller andra instanser. Socialtjänsten erbjöd 

Kristina att få samtala med någon. Kristina gick ett tag och samtalade med en person och 

tyckte det var bra men kände dock att det räckte att prata med sina nära vänner även om hon 

hade lite mindre kontakt med dem när hon mådde som sämst. Missbruksenheten frågade 

Karin om hon fått någon hjälp och tipsade henne om kyrkan där det fanns en anhöriggrupp för 

föräldrar som förlorat sina barn. Karin gick inte dit eftersom medlemmarna i gruppen hade så 

pass olika bakgrunder. Genom FMN fick hon träffa föräldrar som delade liknande 

erfarenheter vilket hon tror är bättre eftersom man förstår varandra på ett annat sätt när man 

själv varit i en liknande situation. I övrigt har hon inte erbjudits något som helst stöd.  

Anders säger sig ha goda erfarenheter av socialtjänsten och tycker att de har varit ett 

fantastiskt stöd. Det hände att de ringde och frågade om det fanns något de kunde göra för 

honom. Även behandlingshemmet kunde ringa och fråga hur han mådde och gav honom goda 

råd då han hade det som svårast. Hade även stöd från polisen vilket har avlastat honom från 

mycket. Anders sökte även hjälp hos psykiatrin. 

Jag var tvungen att söka hjälp, hade sådan ångest att jag höll på att sprängas. 

Jag gick in i det här stenhårt och var tvungen söka läkare för kunde inte sova, jag 

var tvungen att vara sjukskriven. Sökte och fick hjälp hos psykiatrin, det är en 

hjälp på ett sätt men det är ju inte det man vill hålla på med. Men när vi kom i 

kontakt med FMN fick vi den rätta hjälpen och då blev det skillnad (Anders).  

Analys av stöd från myndigheter och andra instanser 

Samtliga föräldrar upplever att det bästa stödet varit från FMN. De menar att genom FMN får 

man prata med andra människor som befinner eller har befunnit sig i liknande situationer 

vilket gör att man får förståelse för varandra och kan prata fritt kring sina problem. En av tre 

möjliga stödjare är personer som befunnit sig i samma situation som den drabbade. Att 

stödgivaren och individen delat liknande erfarenheter skapar en förståelse och bidrar till att 

individen kan identifiera sig med stödgivaren (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010). 

Elisabeth och Kristina berättar hur de via sitt deltagande i FMN kände hopp när de mötte 

andra anhöriga som varit i liknande situation och som det gått bra för. Genom att få stöd från 

personer som befunnit sig i liknande situationer kan individen enligt Klamas känna en känsla 

av hopp inför sin situation då denne ser att stödgivaren tagit sig igenom sin situation 

(Rönnmark, refererad i Klamas, 2010). Anders och Maria lyfter fram att de tack vare FMN 

kände att de inte var ensamma om sina problem. Individen behöver inte känna sig ensam i sin 
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situation i och med att denne känner samhörighet med stödgivaren. Relationen skapar även 

tillit och förtrolighet. (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010) 

Vad gäller stöd från andra myndigheter och instanser framgår det av intervjuerna att några av 

svarspersonerna blivit erbjudna stöd. Socialtjänsten frågade vid ett tillfälle Elisabeth om hon 

ville samtala med någon men valde att tacka nej eftersom hon kände att hon kommit så pass 

långt i sin process genom stödet från FMN. Hon upplevde även att det skulle bli jävaktigt om 

hennes sons kontaktperson samtidigt skulle hjälpa henne. Att hon kommit så pass långt i sin 

process när hon fick erbjudandet av stöd från Socialtjänsten kan tolkas som att hon erbjöds 

stöd först i ett senare skede av sonens missbruk. Även Kristina blev tillfrågad av 

socialtjänsten om hon behövde prata med någon. Hon gick och samtalade med en person på 

socialtjänsten ett tag men kände att det räckte med det stöd hon hade av sina vänner. Vänner 

som känner varandra sedan lång tid tillbaka och som regelbundet träffas kan förstå varandra 

på ett speciellt sätt som kan betyda mycket vad gäller stöd i svåra situationer (Skårner, 

refererad i Klamas, 2010). Även Annelie hade stöd från sina vänner och pratade även mycket 

med sin familj och sin sambo som hon menar har varit ett stort stöd. Socialt stöd från släkt 

och familj ses som det viktigaste stödet där familjemedlemmarna har en slags moralisk 

skyldighet att hjälpa varandra (Rönnmark, refererad i Klamas, 2010). Människor som lever i 

en partnerrelation vänder sig ofta till sin partner när de hamnar i en kris. Partnerrelationen 

anses allmänt vara en viktig stödkälla (Cutrona, refererad i Klamas, 2010). Dock visar denna 

undersöknings resultat att två av svarspersonerna fick en försämrad relation till sina partners 

under tiden som missbruket pågick och hade därmed planer på att bryta upp förhållandet. 

Detta på grund av att deras partner kritiserade dem när de till exempel skjutsade och hämtade, 

hjälpte till med städning och pengar. Detta kan gå i linje med det Beattie menar angående att 

medberoende personer försöker vara andra till lags istället för sig själva och intalar sig själva 

att deras egna behov och önskemål inte är viktiga. Den medberoende kan märka att 

egenskaper som dessa gör andra människor otåliga och arga (Beattie, 1990). 

Önskvärda förändringar inom stödverksamheten 

Enligt Elisabeth skulle socialtjänsten, även om de inte kan ha terapisamtal, behöva ge 

lite stöd för att sedan hänvisa vidare till FMN som har stor erfarenhet av drogmissbruk 

och vet vad det innebär att vara medberoende. Hon anser att det borde finnas någon på 

socialtjänsten som tar hand om och stöttar föräldrarna och att det bör vara en person 

som inte har med ens barn att göra. Som förälder menar hon att man är i chock och 

behöver få bli förberedd på vad som kan komma att ske vad gäller ens barn. Hon säger 

att som förälder är man ett viktigt stöd för sina barn eftersom det är föräldrarna som 

finns kvar när kontakten med socialtjänsten har släppts. Elisabeth tror att socialtjänsten 

skulle ha mycket att vinna på att tidigt erbjuda föräldrarna stöd.  

Karin tror att det som förälder är viktigt att få prata med någon för att inte behöva vara 

ensam i sin situation. Föräldrar till barn under arton år har viss kontakt med 

socialtjänsten men när ens barn hunnit fylla arton år gäller sekretess. I och med 

sekretessen får man som förälder inte veta någonting överhuvudtaget vad gäller ens 

barn. Karin menar att det är viktigt att man som förälder får tillgång till samtal med 
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någon på socialtjänsten fastän ens barn fyllt arton år. Maria anser att föräldrar borde 

erbjudas lättillgängliga och kostnadsfria samtal med någon person i till exempel 

kommunal regi. Enligt Maria bör samtalet inte inkludera både föräldern och barnet 

samtidigt och menar att det som förälder inte är lätt att sitta och berätta hur man själv 

mår när ens barn är med. Hon anser att det borde finnas något som riktar sig till 

föräldrar och anhöriga med goda råd, något som kan hjälpa föräldrarna att förstå hur 

man ska bete sig och att det inte hjälper vad man än gör för att få ens barn att sluta 

missbruka.  

Anders säger att det är jobbigt när sekretessen infaller och det borde vara fortsatt stöd från 

socialtjänsten även efter det att barnet fyllt 18. Att få prata med någon och få råd tror han är 

väldigt viktigt men det fungerar inte när sekretessen faller in. Han anser även att det borde 

vara mer stöd från politikerna, att socialnämnden går in och stöttar mer. Det borde finnas en 

större dialog så man får träffa politikerna och prata. Han anser att socialtjänsten inte har 

samma förmåga att hjälpa anhöriga som FMN har. Han menar att man måste ha befunnit sig i 

situationen för att kunna hjälpa och det är inget som går att läsa sig till. Socialtjänsten, 

terapeuter och psykologer, säger han, brukar hänvisa föräldrarna till FMN. 

Annelie blev erbjuden samtalsstöd men tycker däremot att det är för dålig information i 

skolan vad gäller narkotika och att många skolor verkar välja att blunda för problemet. Hon 

anser att information redan bör ske i början av högstadiet för både föräldrar och elever och att 

det behöver vara en öppen diskussion i skolvärlden angående problemet med narkotika så att 

man är förberedd på vad som kan hända och vet vad det handlar om. Annelie har varit i 

kontakt med skolan angående om att komma dit och informera föräldrar och elever men har 

inte fått tillåtelse då den berörda skolan ansåg att man då skulle uppmärksamma problemet. 

Även Karin berättar om en tidigare FMN-medlem som velat informera i en skola på sin 

hemort, men fick inte tillåtelse till det. Karin önskar att medlemmar i FMN skulle få 

informera om att de finns och att det går bra att kontakta dem vid funderingar.  

Många blundar, för ser du inte problemet så finns det inte. Så är det, och det är 

hemskt. Och sen undrar man vad de har för drogpolicy i skolorna, det skulle jag 

ju verkligen vilja veta…(Karin). 

Hon anser att information till föräldrar angående vad de bör vara uppmärksamma på bör ske 

senast i början på högstadiet. Anders säger att om han hade haft kunskapen till exempel 

genom att ha deltagit på en föreläsning skulle han ha upptäckt missbruket mycket tidigare. 

Några av föräldrarna berättar om den magkänsla de hade om att något inte stod rätt till men 

visste inte vad det var eftersom de saknade kunskap om missbruk.  

Kristina anser att man som anhörig inte ska gå ensam och bära på problemet och menar att det 

är viktigt att man i ett tidigt skede får prata med någon som till exempel Socialtjänsten, 

psykolog eller en beteendevetare. Hon säger också att FMN är bra eftersom man får prata med 

föräldrar som befinner sig i en liknande situation och har en annan slags förståelse för 

problemet än någon som själv inte har upplevt det.  
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Analys av önskvärda förändringar inom stödverksamheten 

Som det ser ut i dagsläget stängs man som förälder ute från all information när ens barn fyllt 

18 år. Några av svarspersonerna lyfter fram att man som förälder behöver ha kontakt med 

någon inom socialtjänsten trots att ens barn fyllt 18 år. Människor som tar hjälp av 

professionella känner ofta en trygghet just för att de professionella har erfarenhet och kunskap 

på området (Rönnmark refererad i Klamas, 2010). Trots att föräldrarna i undersökningen 

anser att FMN har gett dem bästa stödet visar resultatet att det är viktigt att i ett tidigt skede få 

prata med någon på socialtjänsten för att sedan hänvisas vidare till FMN. Professionella kan 

informera om vilka alternativ som finns samt diskutera kring vilka konsekvenser de olika 

alternativen kan medföra. Professionella kan medverka till att individen får nya perspektiv på 

situationen som han eller hon befinner sig i samt hjälpa till med att få individen att upptäcka 

nya sätt att hantera situationen på (Skårner, refererad i Klamas, 2010). 

Diskussion 

Undersökningens syfte har varit att undersöka hur anhöriga till barn som missbrukar 

narkotika upplever eller har upplevt situationen. Jag ville med undersökningen ta reda hur 

upplevelsen av missbrukssituationen har påverkat deras vardagliga liv socialt och 

känslomässigt. Undersökningen avsåg även att ta reda på vilket stöd de anhöriga blivit 

erbjudna från myndigheter och hur stödet har upplevts. Vilka förändringar som de 

anhöriga skulle vilja se inom stödverksamheten avsåg även att undersökas. Teorier som 

valdes var teorier om socialt stöd samt teorier om medberoende. Det är båda teorier där 

forskare inte har enats om den exakta definitionen av medberoende respektive socialt 

stöd. Det som är gemensamt för de definitioner som getts av socialt stöd är att de alla på 

något sätt tar upp människors hälsa och välmående samt hur socialt stöd hjälper 

människor att hantera kriser i livet. Undersökningens resultat visar att samtliga 

svarspersoner har fått stöd i olika former så som till exempel från vänner, familj, FMN 

och myndigheter som socialtjänsten och polisen vilket visar att socialt stöd kan 

tillhandahållas från olika håll. Socialt stöd kan fungera som till exempel tillhandahållande 

av användbara råd eller känslomässigt stöd. Åtgärder som dessa kan ha betydelse för 

individers psykiska hälsa (Uchino, 2004).   

Undersökningens resultat visade att samtliga föräldrar har utvecklat ett 

medberoendebeteende med en ständig oro för vad som skulle komma att hända deras 

barn. Det framgår tydligt att föräldrarna tenderar att sätta sina egna behov åt sidan i ett 

försök till att förbättra situationen, men utan resultat. Föräldrar har ofta bristande kunskap 

om droger. De hade inte tillräckligt med kunskap om missbruk och visste inte hur de 

skulle- och inte skulle agera vilket ledde till att deras försök att förbättra situationen ofta 

istället förvärrade situationen och möjliggjorde missbruket. Av intervjumaterialet framgår 

att flera av föräldrarna bar på en magkänsla att något var fel men visste inte vad det var 

eftersom de inte hade kunskapen om hur missbruk kan visa sig.  Det förefaller viktigt att 

föräldrar i ett tidigt skede får information om vad missbruk innebär. Av resultatet framgår 

att några av föräldrarna anser att mer information i skolan bör ges till både elever och 

föräldrar men att det dock verkar brista på det området. Detta visar att det är viktigt att 
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information ges till föräldrar i ett tidigt stadie, dels för att missbruket ska upptäckas i tid 

samt för att föräldrarna ska få kunskap om hur de inte bör agera för att undvika att 

möjliggöra missbruket. Utifrån vad föräldrarna berättar kan man anta att samhället skulle 

kunna vinna mycket på att gå ut med mer information till föräldrar. Goda gärningar har 

visat sig ofta bli självdestruktiva för föräldern eftersom det inte tillåter missbrukaren att ta 

konsekvenserna av sitt handlande. Den sekretess som inträder då barnet fyller 18 upplevs 

frustrerande och föräldrarna anser att kontakt med socialtjänsten bör ske även för föräldrar 

med barn över arton år. Resultatet visar att fler personer än föräldrarna drabbas. 

Missbrukssituationen får konsekvenser för övriga familjen, syskon kan komma i 

skymundan och partnerrelationer kan ta slut på grund av alla gräl och konflikter som 

uppstår. Utöver de känslomässiga upplevelserna som bland annat ständig oro, maktlöshet 

och frustration kan kroppsliga symtom uppstå som till exempel ångest och problem med 

mage och sömn.  

Undersökningens resultat bygger på ett mindre antal intervjuer och det är därför tveksamt 

om resultatet är möjligt att generalisera. Dock har det i liknande studier framkommit 

liknande resultat vilket gör att det går att urskilja ett visst mönster vad gäller föräldrarnas 

berättelser. I en studie genomförd av Alaby och Lamberth (2008) som avsåg att undersöka 

hur man som förälder påverkas av att ha ett barn som missbrukar kom de bland annat fram 

till att föräldrarnas sociala liv och deras relationer med familj och vänner hade fått 

negativa konsekvenser. De nämner även hur föräldrarnas okunskap kring missbruk kan 

ses som en möjliggörande faktor för barnens missbruk då barnen kan köpa droger för sina 

egna pengar när föräldrarna hjälper till ekonomiskt. I studien framgår även att föreningar 

som FMN är ett viktigt stöd för föräldrar som befinner sig i en svår situation och genom 

att få träffa andra i liknande situationer kan föräldrarna få ökad styrka. I en undersökning 

gjord av Gregersen och Törnblom (2011) framgår det hur föräldrarna kände en ständig 

oro för att barnet som missbrukade skulle råka illa ut. Resultatet visade vidare att 

föräldrarna anpassade sitt liv efter barnens pågående missbruk och välmenande handlingar 

från föräldrarna fick istället negativa konsekvenser som istället bidrog till att möjliggöra 

missbruket. Dessa resultat bekräftas även av denna undersökning.  

Frågor som under uppsatsens gång har dykt upp och som jag vill ge som förslag till nya 

frågeställningar att undersöka är hur syskon till missbrukare upplever situationen. I denna 

undersökning har några av föräldrarna nämnt att deras andra barn upplevt att 

missbrukssituationen varit jobbigt samt att syskonen har hamnat i skymundan. Det skulle 

därför vara intressant att ta reda på hur syskon upplever detta. Att undersöka hur pappor 

upplever situationen skulle vara intressant och se om det skiljer sig från denna 

undersökning där enbart en pappa har intervjuats. Det skulle även vara intressant att 

undersöka vad föräldrar som inte är medlemmar i en självhjälpsgrupp skulle vilja se för 

förändringar inom stödverksamheten och se om detta skiljer sig åt från föräldrar som är 

med i en självhjälpsgrupp. Jag hade gärna haft ett större antal svarspersoner där även 

några inte ingår i en självhjälpsgrupp, men eftersom det finns svårigheter med att få tag i 

respondenter för detta ämne så kontaktades samtliga respondenter via FMN. Oavsett om 

man som förälder är med i en självhjälpsgrupp eller inte så kommer alla förr eller senare i 
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kontakt med någon myndighet eller instans. Föräldrarna upplever att det bästa stödet de 

har haft är stödet från FMN. Eftersom deltagandet är frivilligt kan föräldrar som eventuellt 

är missnöjda med sitt deltagande i självhjälpsgruppen genast avsluta sitt medlemskap. 

Inga eventuella negativa sidor med självhjälpsgrupper kom att speglas i intervjuerna i 

denna undersökning vilket eventuellt kan bero på att de som är nöjda fortsätter sitt 

medlemskap.  

Några av föräldrarna avstod samtalsstöd från socialtjänsten eftersom de var nöjda med 

stödet från FMN. Detta visar att stödet från FMN har haft stor betydelse för föräldrarna 

men har å andra sidan satt samhällstödet åt sidan vilket eventuellt även skulle kunna 

utgöra ett viktigt kompletterande stöd. Även om stödet från FMN är det stöd som betytt 

mest för föräldrarna är frågan hur det blir i framtiden om allt fler väljer att enbart ta emot 

eller söka stöd från frivilligföreningar, kanske kommer detta att påverka så att den 

offentliga sektorn ser möjligheten att dra ner på sina egna satsningar inom området. Även 

om både den professionella hjälpen och frivilliga föreningar som FMN är viktiga så 

kanske vissa politiska intressen ser möjligheten till besparingar om frivilligföreningarna 

blir allt mer framgångsrika.  
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Bilaga- Intervjuguide 

Stöd från myndigheter och andra instanser 

1. Har du som anhörig sökt något stöd? I så fall, varifrån?  T.ex. vårdcentralen, 

socialtjänst, öppenvård, någon organisation eller myndighet? 

- Om inte, vad beror det på?  

2. Hur upplevde du bemötandet?  

3. Upplevde du att kontakten gav dig stöd i din situation? Om ja, på vilket sätt? 

4. Motsvarade kontakten dina förväntningar du hade på den? 

5. På vilket sätt/ hur fick du stöd? 

6. Vilka för- och nackdelar upplevde du att det fanns med det stöd du fick? 

6. Fick du själv möjlighet att vara med och anpassa stödet efter dina individuella behov 

och önskemål? Om ja, på vilket sätt? 

7. Har det stöd som du fått påverkat relationen till ditt barn? Om ja, hur? 

8. Upplevde du att något saknades i det stöd du fick? Om ja, vad? 

9. Hur kom det sig att du började engagera dig i FMN? 

10. Vad har stödet från FMN haft för betydelse för dig? 

11. Hur anser du som anhörig att det bästa möjliga stödet skulle se ut? 

 

Vardagen 

1. Hur upptäckte du ditt barns missbruk?  

2. Hur länge pågick/har missbruket pågått?  

3. Hur skulle du beskriva vardagslivet under den tiden som missbruket pågick? 

4. Vad upplever du var den största förändringen i vardagen jämför med tiden innan 

missbruket? 

5. Har dina relationer med andra människor i din närhet påverkats av att ditt barn 

missbrukar/ har missbrukat? Om ja, hur? 

6. Har relationerna inom familjen påverkats? Om ja, hur? 

7. Vad upplever du var det svåraste under tiden som missbruket pågick? 

8. Hur påverkades du känslomässigt?  


