
	

	

 

 

	
	
	

”Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du 

måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder.”  

En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk och deras upplevelser 

av socialtjänstens stöd och bemötande 
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Abstract  
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The purpose of this qualitative study was to gain knowledge about parents of 

children with substance abuse and their experiences of social services support and 

treatment. The data collection consists of seven individual qualitative and semi-

structured interviews with parents of children with substance abuse. The results 

were interpreted with a hermeneutic perspective and later on categorised and 

presented with a qualitative content analysis. The theoretical framework that has 

been used to analyse this study is systems theory. This study shows that the parents 

in our study did not get any support from the social services. Instead the parents 

found support in non-profit support groups and in their family and friends. The 

results also show that the parents in this study did not feel like the social services 

worked with them and other support groups, but instead only focused on the child 

with the substance abuse. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som har delat med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Deras deltagande 

har varit ovärderligt för oss. De erfarenheter som de har delat med sig av kommer vi bära med 

oss i vårt framtida arbete som socionomer. 

Ett tack till vår handledare Anders Lundberg för hans feedback och stöd under uppsatsens gång.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra, team golden. 

 

 

Tack! 

Kathrine Andreassen & Botan Tokay 
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1. Inledning 
Fyra forskare knutna till STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, utförde 2013 

en enkätstudie med syftet att mäta beroende och missbruk hos den vuxna svenska befolkningen. 

Studien visar att beroende och missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel är ett omfattande 

problem i Sverige (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Att mäta omfattningen av 

beroende och missbruk är svårt. Detta då det är svårt att mäta omfattningen på sådant som inte 

är socialt accepterat, och i vissa fall illegalt, i samhället (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, 2018). Ännu en anledning är att det är ett sådant känsligt ämne, vilket gör 

det svårt att ställa frågor via enkäter och intervjuer (Ramstedt et al., 2014). Uppskattningsvis 

finns det cirka 546 000 individer som är beroende eller missbrukare av någon av substanserna 

alkohol, narkotika eller läkemedel. Av dessa 546 000 individer har cirka 55 000 personer ett 

beroende eller missbruk av narkotika, motsvarande siffra för alkohol och läkemedel är 446 000 

respektive 45 000 personer (ibid.). 

 

Det är inte endast individen som missbrukar som påverkas av de konsekvenser som missbruket 

medför, även dennes familj drabbas. Missbruket påverkar både den fysiska och psykiska hälsan 

hos familjen. Uppskattningsvis påverkas åtminstone två familjemedlemmar så pass svårt att de 

själva är i behov av att söka professionell hjälp (Butler & Bauld 2005; Hoeck & Van Hal 2012). 

Missbruk påverkar familjens funktion och kan resultera i stress och trauma, vilket ökar risken 

för att nära anhöriga drabbas av ohälsa. Stress, ensamhet, trötthet, ångest, skuld, oro och en 

känsla av att inte ha något stöd är vanliga känslor för någon som är nära anhörig till en person 

som missbrukar. Dessa känslor kan resultera i mer djupgående problem som depressioner och 

återkommande ångestattacker. Ett missbruk i familjen ökar även risken för att relationer inom 

familjen förstörs, att våld i hemmet ökar samt att det sociala livet och ekonomin drabbas (ibid.).  

 

Trots att majoriteten av de problem som omger en individ med missbruk påverkar familjen, 

framförallt föräldrarna, och att den negativa inverkan på deras liv är ett faktum, finns det väldigt 

lite forskning som fokuserar på deras upplevelser. Den forskning som finns fokuserar främst på 

partners och barn till personer med ett missbruk. Det är få studier som undersöker föräldrarnas 

situation och problemen de möter när deras barn faller in i ett missbruk (Choate, 2015; Richert, 

Johnson & Svensson, 2018).  
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I vår B-uppsats intervjuade vi föräldrar till barn med missbruk i syfte att få djupare insyn i hur 

föräldrar kan påverkas när deras barn faller in i ett missbruk, samt hur de upplever stödet från 

socialtjänsten. Respondenternas utsagor visade att de ansåg att stödet från socialtjänsten var 

bristfälligt, och i vissa fall obefintligt. Emellertid berättade respondenterna om vikten av det 

stöd de har fått från anhörigföreningar, detta föranledde i sig valet av ämne i denna uppsats.  

 

1.1 Problemformulering 
Orford (2005) har gjort en uppskattning på att det finns cirka hundra miljoner vuxna runt om i 

världen som påverkas av en nära anhörigs konsumtion av alkohol och drog- eller spelmissbruk. 

Detta innebär att varje socialarbetare kommer möta individer som upplever effekterna av att 

leva nära någon som har ett alkohol-, drog- eller spelmissbruk, oavsett om socialarbetaren är 

medveten om det eller inte (Orford, 2011). Att föräldrar, och andra anhöriga, är i behov av hjälp 

och stöd för att hantera konsekvenserna av att leva med en individ med missbruksproblem är 

vanligt (Hoeck & Van Hal 2012; Richert, Johnson & Svensson 2018). Tidigare forskning visar 

att det inte är ovanligt att föräldrar till barn med missbruk har lågt förtroende för socialtjänsten 

och att de upplever att de behöver mer hjälp och stöd än vad de har blivit erbjudna tidigare 

(Richert, Johnson & Svensson, 2018).  

 

Anhörigas väg till att erhålla hjälp är kantad av problematiska omständigheter. Dessa inkluderar 

brist på kännedom om vad det finns för hjälp att erhålla, skam över att ha missbruk i familjen, 

rädsla för kritik, en övertygelse om att problemet skall hanteras inom familjen samt brist på 

förtroende för de insatser som finns att erhålla (Orford, 2011). Känslor som skam och skuld är 

en av de främsta anledningarna till att de som bor och lever med missbrukare är en relativt dold 

och isolerad grupp. Insatser som finns fokuserar främst på den missbrukande individens behov 

och inte behovet av de familjemedlemmar som drabbas (Hoeck & Van Hal, 2012).  

 

Potentiellt lättåtkomliga hjälpresurser för anhöriga till personer med missbruksproblematik är 

självhjälps- och anhöriggrupper (Hoeck & Van Hal, 2012). En rekommendation i nationella 

riktlinjer med hög prioritet är att socialtjänsten bör erbjuda anhöriga till personer med missbruk 

stöd i form av program inspirerade av Al-Anon eller Nar-Anon (Socialstyrelsen, 2017). Dessa 

stödprogram syftar till att hjälpa anhöriga att hantera livet som närstående till en individ med 

missbruksproblematik (ibid.).  
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Trots denna rekommendation visar socialstyrelsens öppna jämförelser inom missbruks- och 

beroendevården att cirka 62 procent av landets kommuner och stadsdelar inte erbjuder något 

stödprogram till anhöriga som har en närstående med missbruk (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Det finns en kunskapslucka inom området hur föräldrar upplever att missbruket har påverkat 

dem och deras upplevelser av stöd som erbjudits (Choate 2015; Richert, Johnson & Svensson 

2018). Med denna studie ämnar vi att minska denna kunskapslucka och belysa föräldrarnas 

upplevelser av socialtjänstens stöd och bemötande. Vi ser anhörigperspektivet som en viktig 

del av det sociala arbetet och föräldrarnas upplevelser bör uppmärksammas. Forskning visar att 

det inte är ovanligt att den missbrukande individens familj inte tas i beaktning när det kommer 

till utformandet och utförandet av insatserna riktade till individen (Butler & Bauld, 2005). 

Genom en ökad förståelse för föräldrarnas situation kan socialarbetaren få större insikt i hur det 

kan vara som anhörig till en individ med missbruk. Förhoppningsvis kan den ökade förståelsen 

bidra till bättre stöd för samtliga involverade parter, såväl missbrukare som förälder. 

 

1.2 Syfte 
Genom att intervjua föräldrar till barn med missbruksproblematik syftar uppsatsen till att ge en 

djupare insyn i hur föräldrar upplever det stöd och bemötande som de fått från socialtjänsten.  

 

1.3 Frågeställningar  
	

- Hur beskriver föräldrarna att de har upplevt det stöd och bemötande som de har fått från 

socialtjänsten? 

 

- Vad beskriver föräldrarna som viktigt för dem vid stöd från socialtjänsten, deras egna 

nätverk och anhörigföreningar? 
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1.4 Avgränsningar 
I detta avsnitt kommer vi beskriva och definiera begrepp som vi ser som relevanta för vår studie. 

	

Missbruk 
Definitionen missbrukare används för att beskriva, eller kategorisera, personer som konsumerar  

substanser som har sinnesförändrande effekter (Richert, 2014). Begreppet missbruk är kopplat 

till diagnosklassifikationen DSM-IV, som definierar missbruk som användning av droger med 

negativa sociala påföljder för individen. För att kunna ställa en diagnos krävs det att individen 

har uppfyllt ett antal kriterier, de senaste 12 månaderna. Dessa kriterier innefattar bland annat 

misslyckanden i vardagslivet gällande arbete, studier och familjeliv, problem med rättsväsendet 

och återkommande farliga handlingar, samt att individen fortsätter missbruket fastän personen 

är medveten om de negativa påföljderna (ibid.).  

 

Barn 
I denna studie använder vi oss av ordet barn. Definitionen av ett barn är kontextberoende. Oftast 

handlar det om en individ som är mellan 0-18 år. När vi i denna studie använder ordet menar vi 

det faktum att föräldrar, oavsett sin sons eller dotters ålder alltid ser på dem som sitt barn, för 

oss handlar det således inte om personens ålder. 

	

Anhörigförening 
När vi i denna studie använder oss av begreppet anhörigförening syftar vi på föreningar som 

vänder sig till anhöriga till personer i missbruk.  

 

Anhöriga 
I denna studie använder vi oss av begreppet anhöriga, vi talar då om föräldrar och syskon.		

 

Nätverk 
När vi använder oss av begreppet nätverk syftar vi på det personliga nätverket, som består av  

familj, släkt, vänner, grannar och andra privata kontakter. 
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1.5 Bakgrund 
Enligt Richert, Johnson och Svensson (2018) har familjemedlemmar till personer med missbruk 

tidigare varit begränsade till att söka hjälp och stöd hos frivilligorganisationer. Sedan den 1 juli 

2009 har Sveriges kommuner en skyldighet att ge anhöriga till personer med missbruk stöd. 

Trots detta är det stöd som finns idag framförallt riktat till personer som vårdar en äldre anhörig, 

när det kommer till missbruk är anhörigstödet bristfälligt (Creutzer, 2013). I socialtjänstlagen 

är det 5 kap. 10§ som stadgar just denna skyldighet, bestämmelsen anger att socialtjänsten ska 

erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående (Socialstyrelsen, 2016). Anhöriga 

till personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom samt anhöriga till 

individer med missbruks- eller beroendeproblematik omfattas av bestämmelsen (ibid.). Syftet 

är att försöka minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. Stödet kan se ut på många sätt 

och kan bland annat innefatta information om den närståendes sjukdom, enskilda samtal eller 

samtal i grupp, utbildning och hjälpmedel (ibid.).  

 

Socialstyrelsens uppföljning av bestämmelsen visar att kommunernas tillämpning skiljer sig åt 

markant (Socialstyrelsen, 2014). Det framkommer att kommunerna upplever brist på resurser: 

tid, pengar och kompetens samt brist på styrning från ledning och chefer och att det står i vägen 

för god tillämpning av 5 kap. 10§. Mindre kommuner upplever även svårigheter i att avsätta 

särskilda resurser för just stöd till anhöriga (ibid.).  
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2. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt presentera den tidigare forskning som vi har funnit relevant för vårt 

syfte och frågeställningar. För att underlätta läsningen har vi delat in den tidigare forskningen 

i tre olika teman, dessa är familjens situation, behovet av adekvat hjälp och vikten av stöd. 

	

2.1 Familjens situation 
Runt omkring en individ med missbruksproblematik finns föräldrar och syskon som påverkas 

negativt till följd av missbruket (Richert, Johnson & Svensson, 2017). Oro för att personen skall 

fara illa är vanligt, men ett missbruk kan vara mer än en risk för individens liv och hälsa, det 

kan även innebära att personen gör illa. Det kan handla om att personen spenderar pengar som 

egentligen skulle gå till hyran för att bekosta missbruket, tar till våld eller beter sig på ett hotfullt 

sätt, att personen struntar i arbetet och andra åtaganden. Föräldrarna drabbas ofta kraftigt, för 

en del sätts hela livet på paus i försök att hjälpa sitt barn. Ofta känner de sig maktlösa och bär 

på skuld över att deras barn har börjat missbruka och att de känner att de inte räcker till (ibid.).  

 

Tidigare forskning (se Butler & Bauld 2005; Choate 2015; Hoeck & Van Hal 2012; Jackson, 

Usher & O’Brien 2007; Richert, Johnson & Svensson 2018) visar att föräldrarnas relationer, 

sociala liv samt fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt till följd av deras barns missbruk, 

även ekonomin och arbetsförmågan drabbas. Då barnets missbruk många gånger blir familjens 

största prioritet drabbas funktionaliteten inom familjen avsevärt, ensamhet, isolation, ångest, 

känslor av skam och oro är vanligt förekommande (Hoeck & Van Hal, 2012). De stressmoment 

som familjen möter är många och de är sällan kortvariga, utan kan pågå i flera år. Fysiskt och 

psykiskt våld, oberäkneligt beteende, stölder och lögner kan förekomma. Dessa problematiska 

beteenden kan resultera i att familjen känner sig obekväma och rädda i personens närhet och att 

de drabbas av ekonomiska bekymmer (Velleman, Bennet, Miller, Orford, Rigby & Tod, 1993). 

 

2.2 Behovet av adekvat hjälp  
Det är inte ovanligt att föräldrar till barn med missbruk finner det svårt att säkerställa adekvat 

hjälp, både för sitt barn och sig själva. Desto tyngre missbruket är, desto större är den negativa 

inverkan på föräldrarnas livssituation, och desto större är deras behov av hjälp (Richert, Johnson 

& Svensson, 2018). Att få adekvat hjälp och stöd från myndigheter är enligt många föräldrar 

det allra svåraste. Det handlar om brist på lämpliga stödinsatser, dålig samverkan mellan diverse 

myndigheter och brist på ett bra bemötande från professionella (ibid.).  
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Enligt Richert, Johnson & Svensson (2018) upplever många föräldrar att de ses som ett problem 

istället för en tillgång i sitt barns behandling. Om en förälder får rätt hjälp kan det resultera i en 

reducerad känsla av isolation, ökad kunskap om missbruket och dess inverkan samt ökad 

förståelse och empati för ens egna barn (Butler & Bauld, 2005). 

 

Familjer till personer med missbruk blir många gånger förbisedda när det kommer till planering 

och utförandet av insatser (Butler & Bauld, 2005). Vägen till adekvat hjälp och stöd är många 

gånger kantad av hinder, dessa kan vara att föräldrarna upplever att myndigheterna inte har 

förståelse och kunskap om just deras behov. Detta kan resultera i att familjer försöker hantera 

problemet på egen hand och även om de kan komma över dessa hinder finns risken att de finner 

hjälpen otillräcklig (Butler & Bauld, 2005; Choate, 2015; Velleman, Mistral & Sanderling, 

2000). Även Hoeck och Van Hal (2012) beskriver vägen till att söka hjälp som svår och att 

föräldrar ofta försöker hantera problemet på egen hand under en lång tid och att de upplever det 

som skamfullt när de väl väljer att söka hjälp. Familjen är många gånger motvillig att prata om 

problemet med någon annan än den närmaste familjen. Motviljan till att söka hjälp är många 

gånger relaterad till känslor om vad det innebär att vara bra föräldrar (ibid.). 

 

Jackson, Usher och O´Briens (2007) studie visar att föräldrars upplevda känsla av skam gör det 

svårt för dem att be om hjälp. Föräldrarna i deras studie kände sig stigmatiserade, förödmjukade 

och skämdes på grund av den kriminalitet, stöld och langning, som deras barn tog till för att 

bekosta missbruket. I samhället finns det en uppfattning om att missbruk är ett resultat av dåligt 

föräldraskap. Fastän föräldrarna i studien såg sig själva som kärleksfulla och omtänksamma,  

kunde de inte låta bli att reflektera över sin roll som en bidragande faktor till missbruket. Trots 

att föräldrarna la stort värde i det stöd och den hjälp som de fick från andra familjemedlemmar 

kände de sig ensamma i situationen. I samband med att andra utanför den närmaste kretsen fick 

veta om problemet upplevde föräldrarna att anklagelserna ökade och förståelsen blev mindre. 

Studien visar att missbruket upplevs som en kris som påverkar varje aspekt av familjelivet och 

lyfter fram svårigheter som föräldrarna har att hantera problemet på egen hand (ibid.). Jackson, 

Usher och O´Brien (2007) menar att det kan vara överväldigande, och förödande, för en familj 

att hantera missbruket på egen hand och att de behöver stöd i en icke-skuldbeläggande miljö.  

 

De problem som missbruket medför är inte lätta att lösa och kan pågå under många år, därför 

är adekvat stöd oerhört viktigt (Jackson & Mannix, 2003). Det är viktigt att tänka på att insatser 

inte kan ses som universella och att de kommer fungera för alla familjer (ibid.).  
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I Jacksons och Mannix (2003) studie beskriver föräldrarna missnöje över de insatser som var 

tillgängliga för dem, de upplevde att insatserna inte passade dem och att de inte var tillräckliga. 

Föräldrarna i studien beskriver att de professionella som de mötte inte riktigt förstod hur jobbig 

situationen var för dem, och att föräldrarna i vissa fall kände sig anklagade av den professionelle 

(ibid.). 

 

2.3 Vikten av stöd 
Hoeck och Van Hals (2012) studie visar att föräldrar till barn med missbruk drar nytta av att gå 

med i en stödgrupp. En självhjälpsgrupp eller stödgrupp är till för personer som har personlig 

erfarenhet av samma problem eller livssituation, antingen direkt, genom sin familj eller vänner 

(Giddings & McVicar, 2006). Att dela erfarenheter gör det möjligt för dem att ge ömsesidigt 

stöd till varandra och att kombinera praktisk information med olika hanteringsstrategier (ibid.). 

Fördelarna med att gå med i en stödgrupp ligger framför allt i det emotionella och sociala stödet 

samt den praktiska informationen (Hoeck & Van Hal 2012). Anledningarna till varför en person 

väljer att gå med i en stödgrupp varierar. Det kan handla om att individen upplever att det egna 

nätverket brister i sitt stöd, att de inte har förtroende för professionellas insatser samt känslor 

av ensamhet och ett behov av att träffa personer som delar liknande erfarenheter (Giddings & 

McVicar, 2006). I Hoeck & Van Hals studie (2012) valde majoriteten av föräldrarna att vända 

sig till stödgrupper då de var besvikna över det professionella stödet som de tidigare fått. Deras 

upplevelser var att professionella inom området inte hade tillräckligt med kunskap om droger 

för att hjälpa dem, att de underskattade problemet och att de på grund av sekretess var ovilliga 

till att ge ut någon information (ibid.).  

 

Föräldrarna i Hoeck och Van Hals studie (2012) såg inte endast stödgruppen som en plats där 

de kunde få information, utan en plats där de kunde träffa empatiska och likasinnade föräldrar. 

De viktigaste fördelarna med stödgruppen var en ökad förståelse för sina egna behov och det 

faktum att de behövde fokusera på sig själva och bygga mod till att ta distans från situationen. 

Många av föräldrarna upplevde att de behövde komma över en emotionell tröskel för att våga 

delta aktivt i stödgruppen och att de gradvis lärde sig att komma över känslorna av skuld, skam 

och misslyckande. Många av föräldrarna upplevde att det inte bara hjälpte dem själva i sitt 

läkande att berätta sin historia, utan att det också hjälpte de andra deltagarna i gruppen. Lättnad 

är en känsla som är starkt förknippad med stödgruppen, lättnad över att kunna prata med andra 

som känner på samma vis och att inte behöva känna sig ensam (ibid.).  
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Studien visar att deltagandet i en stödgrupp har en slags terapeutisk inverkan som kan hjälpa 

föräldrarna att komma över diverse negativa känslor beträffande sin son eller dotters missbruk. 

Föräldrarna fann även trygghet i att det fanns andra familjer som gick igenom liknande saker. 

Att det fanns någon som lyssnade på föräldern i en miljö kantad av acceptans, empati och stöd 

sågs som avgörande (Hoeck & Van Hal, 2012).  

3. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska perspektiv, systemteori. Vi har delat in avsnittet 

i tre olika teman; bakgrund, systemteorins relevans för socialt arbete och familjen som system.  

 

3.1 Systemteori 
Mänskliga system är komplexa och samspel inom olika sociala nätverk ger upphov till diverse 

invecklade mönster (Forsberg & Wallmark, 1998). För att förklara dessa samspelsmönster har 

många grundläggande synsätt skapats under åren, ett av dessa är systemteorin. Vi har valt att 

använda oss av denna teori då vi ser familjen som ett system, där de olika delarna ömsesidigt 

påverkar och påverkas av varandra, och där helheten (familjen) är viktigare än endast delarna 

(individen) var för sig. När en familjemedlem faller in i missbruk påverkar det alla i familjen 

och därmed familjen som helhet.  

 

Bakgrund 
Systemteorin är ett synsätt som betonar helheter, där helheterna ses som mer än summan av de 

olika delarna och där helheten bidrar till en annan och större kvalitet än delarna var för sig 

(Forsberg & Wallmark, 1998). Systemteorin har sitt ursprung i naturvetenskapen, under 1940-

talet utvecklade Ludwig von Bertalanffy grunden till den generella systemteorin. Teorin visar 

hur diverse delar inbördes påverkar och påverkas av varandra inom olika system, såväl fysiska 

som levande. Systemteorin menar att människor kontinuerligt bildar kommunikationssystem 

genom att de relaterar till varandra. Människans identitet påverkas ständigt i samspel med andra 

och det är det som är systemteorins fokus, kommunikationen mellan människor i olika sociala 

sammanhang. I jämförelse med psykoanalytisk teori som beskriver mänskliga problem och dess 

symptom som tillstånd inom individen menar systemteorin att problemet existerar som en del i 

samspelet mellan individen och dennes omgivning. En behandling eller insats som präglas av 

ett systemteoretiskt perspektiv fokuserar på det mänskliga sammanhanget runt individen och 

inte endast individen i sig (ibid.).  
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Systemteorins relevans för socialt arbete 

Systemteorin kan appliceras av socialarbetaren när denne beaktar brukaren i sin miljö (Parrish, 

2012). Initialt kan socialarbetaren börja med att identifiera individens närmaste relationer och 

dess betydelser för personen, för att sedan analysera brukarens grannskap och nation et cetera. 

Genom att applicera systemteorin kan socialarbetaren beskriva samt förklara komplexa faktorer 

som relationer mellan generationer, roller och sociala kontakter i en gemensam kontext istället 

för separata företeelser (ibid.). Parrish (2012) menar att socialarbetaren bör beakta människors 

ömsesidiga påverkan av varandra och deras omgivning för att kunna göra en bedömning av 

individens problem. Genom att socialarbetaren arbetar på ett systemiskt sätt, med utgångspunkt 

i individens kontext, ömsesidiga relationerna mellan individerna och de system som individerna 

befinner sig i påverkas även socialarbetarens förändringfokus på ett annat sätt än om hen endast 

fokuserat på individen (ibid.).   

 

Familjen som system 
När någonting förändras inom ett system, exempelvis när en familjemedlem får ett nytt jobb 

eller blir arbetslös påverkar detta alla andra i familjen och därmed familjen som helhet. Dessa 

förändringar kan resultera i att systemet omstruktureras eller upplöses (Forsberg & Wallmark, 

1998). En individ är medlem i en rad olika system, och ett av de mest kända mänskliga systemen 

är familjen. Familjesystemsteoretiker utvecklade begreppet ”cirkulär kausalitet” som innebär 

att en persons handlingar i systemet ger svar från andra personer inom samma system (Howard, 

Heston, Key, McCrory, Serna-McDonald, Smith & Hendrick, 2010). En annan grundläggande 

princip som tillämpas inom familjesystemet är det som kallas familjehomeostas som innebär 

att mänskliga system huvudsakligen hålls samman genom att sträva mot icke-förändring och 

upprätthållandet av den yttre och inre balansen (Forsberg & Wallmark, 1998). När familjen 

drabbas av påfrestningar försöker samtliga medlemmar upprätthålla eller återvända till balansen 

eller stabiliteten i systemet (Howard et. al., 2010). För familjer som drabbas av missbruk kan 

det ta sig i uttryck på flera sätt och familjemedlemmarna kan gå igenom en rad olika beteenden 

för att återfå balansen, dessa kan inkludera förnekelse, oärlighet och manipulation (ibid.).  
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4. Metod och material 
I följande avsnitt redovisas hermeneutiken, tillvägagångssätt, urval, kvalitativ innehållsanalys, 

studiens tillförlitlighet, arbetsfördelning samt etiska överväganden. 

	

4.1 Hermeneutik 
Uppsatsen ämnar att genom kvalitativ metod undersöka hur föräldrar till barn med missbruk 

upplever stöd och bemötande från socialtjänsten samt vad de ser som viktigt vid mottagande av 

stöd från socialtjänsten, det egna nätverket och anhörigföreningar. Utgångspunkten för studien 

och dess material är föräldrarnas skildringar av deras personliga upplevelser. Kvalitativ metod 

kännetecknas av att den som ämnar att studera ämnet infinner sig i samma miljö som det studien 

avser att undersöka, med avsikten att få kunskap och förståelse för ämnet i fråga (Ahrne & 

Svensson, 2015). Den hermeneutiska traditionen bygger till en början på att förstå och tolka 

texter, i modern tid har hermeneutiken utvecklats till en allmän teori om tolkning och förståelse 

av fenomen i vid mening (Thomassen, 2007). Enbart genom förståelse om ett fenomen uppstår 

mening. Hermeneutiker menar att människans historia alltid existerar före människan, det är 

således omöjligt för människan att börja på noll. Människan bär konstant med sig fördomar och 

det är tack vare dessa vi kan förstå någonting överhuvudtaget (ibid.).  

 

Enligt den hermeneutiska forskningstraditionen finns det inte någon objektiv verklighet, utan 

den består av interaktioner och fenomen som måste tolkas för att kunna bli begripliga (Gilje & 

Grimen, 2007). Det centrala i  denna studie är som tidigare nämnt föräldrarnas utsagor. Vi skall 

tolka vår insamlade empiri, vilket består av respondenternas egna berättelser och upplevelser. 

Respondenternas berättelser är högst individuella, således kan de inte presenteras som objektiv 

fakta eller generella sanningar. Däremot kan vi genom att applicera ett hermeneutiskt perspektiv 

tolka, förstå samt förmedla våra respondenters upplevelser.  

Hermeneutiskt perspektiv är applicerbart samt passande till vårt angivna syfte. Detta då vi ville 

få en inblick i hur våra respondenter upplevt det stöd och bemötande som de har fått, samt vad 

de anser vara viktigt för att hantera de påfrestningar som tillkommer med ett barn i missbruk. I 

intervjuerna fick respondenterna uttrycka sig fritt kring vad de har upplevt som bra eller dåligt. 

Detta då intervjuerna var semistrukturerade samt utformade med öppna frågor och inte var en 

utvärdering av en specifik insats i sig. 
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Eftersom förförståelse av ett fenomen beskrivs som något oundvikligt inom hermeneutiken har 

vi valt att tidigare i denna uppsats kort beskriva den B-uppsats som vi skrev tillsammans. Detta 

för att ge läsaren en inblick i våra förkunskaper och bagage, men likaså för att aktivt påminna 

oss själva om de fördomar som vi bar med oss inför denna studie. 

4.2 Tillvägagångssätt 
Materialet för denna studie har förvärvats genom utförandet av sju semistrukturerade intervjuer, 

som med tillåtelse från våra respondenter spelats in med hjälp av en diktafon. Vi intervjuade 

föräldrar till barn med missbruk för att få svar på våra frågeställningar. Kvalitativa intervjuer 

bygger på respondentens utsagor vilket ger insikt i vad personen har upplevt som essentiellt 

och relevant i sin berättelse (Bryman, 2011). Innan intervjuerna påbörjades utformade vi en 

intervjuguide (se bilaga 1) som innehåller ett antal specifika teman som har behandlats under 

intervjuerna. Det är viktigt att forskaren som skall utföra en semistrukturerad intervju utformar 

frågor som rymmer flexibilitet och som gör det möjligt att få information om hur respondenten 

upplever just sin historia (Bryman, 2018). Varje tema i intervjuguiden har bestått av ett antal 

förbestämda frågor samt följdfrågor som använts vid behov, detta för att rymma den flexibilitet 

som Bryman (2018) talar om. Frågorna utformade vi med respekt för våra respondenter och 

deras integritet. Vi försökte hålla våra frågor så öppna som möjligt, vår förhoppning med detta 

var att respondenterna skulle känna att de fick möjligheten att kunna svara utförligt på frågorna 

på ett så fritt sätt som möjligt. Att ge respondenten utrymme till att tala så fritt som möjligt är 

enligt Bryman (2018) lämpligt då det ger forskaren kunskap om vad intervjupersonen upplever 

som relevant och viktigt.  

 

De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt för oss att avvika från intervjuguiden i 

samtid med intervjuerna, i en relativt stor omfattning. Det gav oss även möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor när våra respondenter lyfte något som vi såg som essentiellt för vår studie. 

Genom att den som intervjuar, om personen är uppmärksam, fångar upp respondentens svar 

och ställer nya relevanta frågor utifrån svaren skapas möjligheten att ta in ny kunskap eller få 

upp ögonen för nya problemområden (Bryman, 2011). Vår ursprungliga tanke var att vi båda 

skulle delta tillsammans vid intervjuerna, det gick dock inte att genomföra. Två av sju intervjuer 

genomförde vi tillsammans. Fördelen med att vara två personer vid en intervju är att den ena 

kan ställa frågor medan den andra kan anteckna och tolka respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck och sådant som en ljudinspelning inte kan registrera (Zetterquist & Ahrne, 2015).  



	 13	

Nackdelen med att vara två som utför intervjun är att det kan upplevas som obehagligt för 

respondenten. Risken finns att den som intervjuas upplever sig vara i underläge och att de som 

intervjuar besitter någon slags makt (Trost, 2010). Vi upplever att det har fungerat bra både att 

genomföra intervjuerna tillsammans och enskilt, vi upplever inte heller att vi har fått några 

indikationer från respondenterna att de har upplevt det som obehagligt när vi har varit två. Efter 

intervjuerna har vi gemensamt transkriberat det insamlade materialet. Innan vi började med att 

transkribera lyssnade vi tillsammans igenom intervjuerna i sin helhet. Enligt Bryman (2018) är 

detta fördelaktigt att göra, då det gör det lättare att hitta delar som är viktiga eller relevanta för 

studien. Transkribering kan tidvis upplevas som tidskrävande för utföraren, dock fyller det flera 

funktioner. Bland annat lär utföraren känna sitt material och kan påbörja analysen i samtid med 

transkriberingen (Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

Vi gjorde valet att träffa respondenterna personligen och har således uteslutit telefonintervjuer 

i denna studie. Enligt Zetterquist och Ahrne (2015) riskerar telefon- och Skypeintervjuer att bli 

formella och kräver större förberedelser från intervjuarens sida för att samtalet inte skall stanna 

upp. Dessa intervjueformer passar bäst vid bestämda sakförhållanden och inte när utföraren vill 

fånga nyanser eller upplevelser i en viss social miljö. En annan nackdel med telefonintervjuer 

är att det inte är möjligt för intervjuaren att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk, något som vi 

har sett som essentiellt under intervjuerna med respondenterna (ibid.).  

 

När det kommer till platsen där intervjun skall äga rum är det viktigt att miljön är så ostörd som 

möjligt (Trost, 2010). Intervjun sker mellan intervjuaren och respondenten, det skall alltså inte 

finnas risk för åhörare. Det är också viktigt att respondenten känner sig trygg i miljön intervjun 

utförs i (ibid.). Vi gjorde valet att låta respondenterna bestämma tid och rum för intervjun, detta 

för att de ska känna sig så bekväma och trygga som möjligt i situationen. Våra intervjuer varade 

mellan 45 och 60 minuter vardera. 

 

Zetterqvist och Ahrne (2015) problematiserar intervjuer överlag. De skriver att svagheten med 

en intervju kan tidvis anses vara att den sker på en specifik plats och vid ett specifikt tillfälle. 

Det som respondenten uppger stämmer inte alltid, eller blir inte alltid sanningsenligt, även om 

respondenten menar väl (ibid.). Detta är något som vi har varit medvetna om under studiens 

gång och det var även något som ett par av respondenterna själva berörde under intervjuerna. 

Vi har därför i denna studie förklarat att vi endast har tolkat och presenterat respondenternas 

upplevelser och inte någon typ av objektiv fakta. 
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4.3 Urval 
Zetterquist och Ahrne (2015) menar att genom att intervjua mellan sex och åtta personer från 

en viss grupp kan forskaren öka säkerheten för att det insamlade materialet är relativt oberoende 

av enskilda personers mycket individuella uppfattningar. Vi har därför intervjuat 7 föräldrar till 

barn i missbruk. Ett vanligt urval inom den kvalitativa forskningen är enligt Bryman (2018) ett 

målstyrt urval. Denna typ av urval är ett sätt att välja ut respondenter som är relevanta för att 

besvara de forskningsfrågor som har formulerats (ibid.). För att våra respondenter skulle kunna 

delta i studien hade vi endast två kriterier som behövde uppfyllas. Dessa var att respondenten 

själv skulle vara vuxen samt ha ett barn som har eller tidigare har haft ett missbruk.  

 

Vår ursprungliga tanke var att enbart kontakta anhörigföreningar, likt Föräldraföreningen mot 

Narkotika [FMN] för att komma i kontakt med våra respondenter. Vid sökandet av respondenter 

hade vi i åtanke att det var juletid, vilket kan anses vara en familjehögtid som väcker gamla sår. 

Vi påbörjade därför sökandet efter respondenter, och inledde kontakten med anhörigföreningar, 

redan första veckan av uppsatsarbetet. Inför arbetet tog vi för givet att antalet anhörigföreningar 

var tillräckligt många samt villiga att ställa upp med intervjuer. Vi märkte dock tidigt att antalet 

anhörigföreningar är få, och när två av de största föreningarna uppgav att det inte hade möjlighet 

att ställa upp var vi tvungna att tänka om. Efter ett godkännande från vår handledare började vi 

då ta kontakt med socialtjänsten i olika kommuner samt andra ideella organisationer som jobbar 

med missbruk och anhörigstöd, likt kyrkan. För att få ett urval av respondenter som inte var allt 

för påverkade av varandra tog vi kontakt med anhörigföreningar och socialtjänster spridda i 

landet. Vi har av samma anledning inte heller mer än två respondenter från samma förening.   

 

Efter att vi fått kontakt med respondenter genom anhörigföreningar, socialtjänsten och kyrkan 

skedde den fortsatta urvalsprocessen genom ett snöbollsurval. Vilket innebär att vi efter att ha 

fått kontakt med en respondent frågat efter uppgifter till en annan person som kunde tänkas vara 

lämplig som respondent för vår studie (Bryman, 2018). Vi upprepade sedan detta tills vi fick 

tillräckligt många respondenter. Att välja respondenter på detta sätt är enligt Zetterquist och 

Ahrne (2015) passande när det handlar om känsliga frågeställningar. Då vi ser detta ämne som 

känsligt ansåg vi att denna urvalsmetod var passande för studien. Ämnets känsliga karaktär är 

även anledningen till att vi i första hand vände oss till anhörigföreningar för kontaktuppgifter. 
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4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Direkt efter en utförd intervju bör författaren påbörja transkriberingen av det material som har 

samlats in. Detta innebär att författaren skriver ut det som sades under intervjun ord för ord 

(Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter intervjuerna gick vi vidare med att transkribera dem så fort 

som möjligt, därefter använde vi kvalitativ innehållsanalys för att sortera i materialet. Kvalitativ 

innehållsanalys används vid tolkning av dokument och texter, exempelvis transkribering av 

inspelade intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012). För att få en helhetsbild över materialet 

läste vi transkriberingarna upprepande gånger. Vi gick sedan vidare med att markera sådant vi 

såg som relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

kan författaren identifiera både likheter och olikheter i materialet (Lundman & Graneheim, 

2012). Dessa likheter och olikheter uttrycks därefter i kategorier och tillhörande subkategorier. 

De olika kategorierna kan ses som den röda tråden som används för att knyta ihop de budskap 

som framkommer (ibid.). I tabellen nedan redogör vi för våra huvudkategorier och tillhörande 

subkategorier.  

 

Tabell 1: Översikt över huvudkategorier och subkategorier 

	

	

	

	

	

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Huvudkategori 

 
Subkategori 

 
Stöd från socialtjänsten 

 
- Stödet som erbjudits 
- Det optimala stödet 

 
 

Socialtjänstens bemötande 
 

 
- Att bli lyssnad på 
- Att bli respekterad 

 
 

Viktigt vid insatser från socialtjänsten 
 

- Tillgänglighet och kontinuitet 
- Samverkan 
- Förståelse för att det är en  

familjesjukdom 
 

 
Anhörigförening 

 
- Gemenskap och likasinnade 
- Skammens sjukdom 

 
 

Det egna nätverket 
 

 
- Att berätta för omgivningen 
- Omgivningens stöd 
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4.5 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för kvantitativa forskare som skall kvalitetssäkra 

sin studie (Bryman, 2011). Emellertid problematiseras dessa två begrepp och dess relevans i 

förhållande till kvalitativ forskning. Vidare menar Bryman (2011) att definitionen av validitet 

nästan alltid berör mätning, vilket sällan är det primära syftet med den kvalitativa forskningen. 

Det finns olika ståndpunkter vid appliceringen av begreppen validitet och reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen. En ståndpunkt är att assimilera begreppen till kvalitativ forskning utan 

att ändra begreppens betydelse och istället lägga mindre vikt vid de frågor som rör mätning. En 

annan alternativ ståndpunkt är att inte använda begreppen, utan bedöma samt värdera studien 

utifrån helt andra kriterier (ibid.). 

 

Eftersom vår studie är kvalitativ samt att dess syfte och resultat inte är ämnat till att vara direkt 

mätbart blir det fel att applicera begreppen validitet och reliabilitet utan att anpassa dem. Vi har 

således valt att försöka redovisa studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten består av fyra olika 

delkriterier, respektive kriterium har en motsvarighet inom den kvantitativa forskningen (ibid.). 

 

Trovärdigheten. För att skapa tillförlitlighet i en studies resultat krävs det att forskningen har 

utförts i enlighet med de regler som finns uppsatta samt att utföraren rapporterar resultaten till 

personerna som har deltagit i studien, detta så att respondenterna kan bekräfta att forskaren 

uppfattat och tolkat deras verklighet på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). För att stärka denna 

studiens trovärdighet har vi grundligt redovisat vårt tillvägagångssätt och de etiska avvägningar 

som vi har gjort i arbetet. 

 

Överförbarhet. Kvalitativt forskningsresultat tenderar att lägga fokus på vad som är unikt i ett 

kontextuellt sammanhang samt dess betydelse i det sociala sammanhanget som har studerats. 

Innebörden av överförbarhet är i vilken utsträckning resultatet skulle stämma överens om en 

skulle variera studiens kontext, situation eller återkomma till samma kontext vid en annan 

tidpunkt. Kvalitativ forskning bygger dock på djup och inte bredd, således är det viktigare att 

utföraren istället bidrar med detaljinriktade beskrivningar av vad som ingår i den kultur som 

studeras. En grundlig redogörelse kan bidra till skapandet av en databas där den som granskar 

resultatet kan bedöma dess överförbarhet till en annan miljö eller under andra omständigheter 

(Bryman, 2011). Vi har i vår studie varit tydliga med att vårt syfte inte är att dra några grova 

generaliseringar utan att lyfta respondenternas upplevelser, tankar och känslor.  
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Vi har lyssnat på intervjuerna tillsammans samt diskuterat dess resultat för att se att vi har tolkat 

respondenternas utsagor korrekt. Vi har utfört sju semistrukturerade intervjuer och har kunnat 

urskilja en del likheter mellan dessa fall samt styrka detta genom den tidigare forskningen.  

 

Pålitlighet innebär att utföraren grundligt redovisar forskningsprocessens olika faser. Dessa 

innefattar problemformulering, intervjuskrifter, urval, beslut rörande analys av data et cetera. 

Kollegor skall sedermera fungera som granskare under denna forskningsprocess samt bedöma 

kvalitén på det tillvägagångsätt som valts och hur det har applicerats (Bryman, 2011). Vi har 

utfört en B-uppsats på ett liknande sätt och tagit med oss det vi gjort bra samt det vi har gjort 

mindre bra inför detta arbete. Vi har även genomgående fört diskussioner med vår handledare 

angående de olika processer som har ingått i arbetet. De gånger vi har känt oss osäkra har vi 

först kontaktat vår handledare för vägledningen innan utförandet och väntat på ett godkännande. 

Ett exempel på detta är när vi utformade våra intervjufrågor och vårt informationsbrev. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att det inte går att nå 

någon fullständig objektivitet utan istället kan bekräfta att hen agerat i god tro. Det skall framgå 

att forskaren inte låtit personliga värderingar eller vald teoretisk inriktning påverka utförandet 

av undersökning samt de slutsatser som dragits (Bryman, 2011). Vi är väl medvetna om att det 

inte går att vara fullständigt objektiva. Vi utformade frågorna till våra respondenter så öppna 

som möjligt och avbröt dem inte under intervjuerna utan lät dem prata fritt. Vi har även varit 

medvetna om att vi har en viss förförståelse och fördomar med oss från resultatet av vårt tidigare 

arbete och har därför aktivt påmint oss själv om att försöka vara så objektiva som möjligt. 

 

Utöver dessa fyra delkriterier som utgör tillförlitligheten i en studie finns det även kriterier på 

studiens äkthet (Bryman, 2011). Vi har framförallt i vårt arbete lagt vikt på att ge en så rättvis 

bild som möjligt av respondenternas berättelser. Kriteriet Rättvis bild bygger specifikt på detta, 

alltså att undersökningen ger en så sanningsenlig bild som möjligt av de olika individernas 

åsikter i gruppen som studerats (ibid.). 
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4.6 Arbetsfördelning 
Denna uppsats har varit ett gemensamt projekt och vi står båda bakom alla delar i denna studie.  

Problemformulering, syfte och frågeställningar har arbetats fram tillsammans. Båda har bidragit 

till att hitta lämplig litteratur och tidigare forskning. Valet av teori och metod har gemensamt 

valts samt diskuterats fram som lämpligt för vår studie, dessa avsnitt delades upp sinsemellan. 

Resultat, analys och diskussion har arbetats fram gemensamt. Vi har  kommenterat och granskat 

varandras texter med fokus på akribi samt referenshantering. Texterna har därefter bearbetats i 

samråd med varann får att få en så sammanjämkad text som möjligt. Två av de sju intervjuerna 

har utförts tillsammans, övriga fem har vi delat upp då vi båda inte har haft möjlighet att närvara 

vid samtliga. Vi har tillsammans lyssnat igenom intervjuerna i sin helhet och transkriberat de 

intervjuer som vi själva utfört. Av de två intervjuer som vi gjorde ihop transkriberade vi varsin.  

 

4.7 Etiska överväganden 
Vid framställandet av en studies resultat samt genomgående under forskningsprocessen utgör 

etiska reflektioner en viktig del av arbetet. När forskningen som utförs är baserad på människors 

livsförhållanden är det viktigt att utföraren klarar av att hantera diverse etiska dilemman som 

framträder (Andersson & Swärd, 2008). Inga individer skall till följd av forskningen utsättas 

för förödmjukelse, kränkning och fysisk eller psykisk skada. Detta innefattas i det så kallade 

individsskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Individsskyddskravet kan sedermera brytas ner 

i fyra allmänna krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I enlighet med dessa fyra krav har vi inför varje intervju informerat respondenten om studiens 

syfte samt hur och i vilken omfattning respondentens berättelse kommer att användas. Vi har 

informerat dem om sina rättigheter, att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan utan att ange någon motivering. Ovanstående information har vi 

sammanfattat i ett informationsbrev (se bilaga 2) som respondenterna har fått ta del av innan 

intervjun påbörjats. Respondenterna har även skrivit under en samtyckesblankett (se bilaga 3). 

I samtyckesblanketten förklarar vi för dem att de i studien kommer att avidentifieras och att 

materialet kommer förvaras på ett sådant sätt så att inga obehöriga kommer kunna ta del av det. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste utföraren ha förmåga att kunna skilja på moral och lag. 

Forskaren måste ha vetskap om vad lagen kräver samt vad de diverse kodexarna inom området 

kräver. Från och med den 1 januari 2004 gäller Etikprövningslagen (2003:460) som innefattar 

etikprövning av forskning som avser människor. Lagen har som syfte att fungera som skydd 

för den enskilde. Lagen är begränsad till vissa aspekter av forskningen, forskaretiken innefattas 

inte i lagen. Etikprövningslagen tillämpas endast på vissa typer av projekt, vilket i praktiken 

medför att inte alla projekt prövas. Det är emellertid av vikt för forskaren att förstå att även om 

projektet inte bryter mot lagen eller prövas av den, innebär det inte att den är etiskt problemfri.  

En av de etiska avvägningarna som vi har gjort under studien är att vi enbart har valt att söka 

respondenter via anhörigföreningar, socialtjänsten och kyrkan. Detta för att undvika att någon 

skall känna sig utpekad, samt att vi på så sätt hoppats på att nå ut till föräldrar som har bearbetat 

ämnet så pass mycket att de kan prata om det på ett så fritt sätt som möjligt, utan att känna sig 

kränkta eller stigmatiserade.  

Vi är medvetna om att det finns en risk att en del personer kan uppfatta studien som moraliskt 

svår att genomföra, då ämnet i sig kan anses vara känsligt. Detta är ett av skälen till varför vi 

valde att använda oss av snöbollsurvalet som en av våra urvalsmetoder. Vi såg den eventuella 

kunskapslucka som vår studie kan fylla som viktig. Både när vi gjorde vår B-uppsats och under 

studiens gång har vi fått intrycket att det finns många föräldrar som vill få sin röst hörd och 

berätta sin historia. Tyvärr är det många gånger så att föräldrar känner sig skyldiga till sitt barns 

missbruk då de upplever att det finns en slags gemensam konsensus i samhället om att det är 

föräldrarna som är de skyldiga till missbrukets uppkomst. Genom att prata om problemet och 

belysa deras upplevelser ökar chansen att minska stigmatiseringen kring området. Materialet 

kan sedan förhoppningsvis användas för att utveckla stöd riktat till anhöriga. Således har vi 

inför studien övervägt risken av utförandet gentemot det möjliga resultatet och tagit beslutet att 

resultatet överväger risken. 
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5. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras och analyseras det insamlade intervjumaterialet i förhållande till 

tidigare forskning samt systemteori. Resultat är uppbyggt med stöd av fem kategorier: stöd från 

socialtjänsten, socialtjänstens bemötande, viktigt vid insatser, anhörigförening och det egna 

nätverket. Kategorierna är konstruerade och indelade i olika subkategorier. Först presenteras 

resultatet och därefter kommer en summerande analys i slutet.  

 

För att skydda respondenternas identiteter har vi valt att inte använda namn eller nummer, utan 

benämner dem som respondenter. Namnen som finns i följande citat text är fingerade. Samtliga 

respondenter är föräldrar till barn som har haft eller är i missbruk. Det resultat som presenteras 

nedan är föräldrarnas upplevelser.  

 

5.1 Stöd från socialtjänsten 
Det första temat som behandlades under intervjuerna var hur respondenterna har upplevt stödet 

från socialtjänsten samt vad det optimala stödet är för dem. Under intervjuerna framkom det att 

respondenterna har upplevt stödet som bristfälligt och i vissa fall obefintligt.  

 

Stödet som erbjudits 
Fem av respondenterna uppger att de under sitt barns missbruk har haft regelbunden kontakt 

med socialtjänsten gällande sitt barn, omfattningen och hur kontakten har sett ut skiljer sig dock 

åt. Två av respondenterna har haft mer sporadisk kontakt med socialtjänsten. I  respondenternas 

berättelser framkommer det att de, så vitt de kan minnas, inte har blivit erbjudna någon form 

av stöd från socialtjänsten gällande sitt barns missbruk. Fem av dem uppger att de önskat att de 

hade blivit erbjudna någon form av stöd eller insats. En av respondenterna uppgav att han fann 

stödet i sitt nätverk och upplevde att socialtjänsten inte hade kunskap nog för att ge honom hjälp 

och stöd. En annan respondent uppgav att hon fann stöd hos sin partner samt anhörigföreningen 

och att hon därför inte upplevde något behov av stöd från socialtjänsten. 

 

En av respondenterna uppger att han inte har blivit erbjuden något stöd, men att han idag förstår 

vikten av det. 
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Nää alltså det var ju bara sonen som det handlade om, jag tror det är först idag som man 

börjar förstå vikten av att stödja och hjälpa anhöriga också, idag så förstår jag också att 

skulle vi hjälpa och stödja anhöriga så skulle vi komma mycket längre och kunna få 

mycket snabbare drogfria barn och så va, men det fanns inte riktigt på den tiden… 

  

I fem av våra respondenters berättelser uttrycks ett starkt behov av att under missbrukets gång 

få stöd och hjälp från socialtjänsten att hantera den problematik som tillkommer med barnets 

missbruk. Det kan handla om emotionellt stöd i form av en kontaktperson men också hjälp med 

att sätta gränser. Trots detta har ingen av våra respondenter blivit erbjuden något anhörigstöd. 

 

Ingenting som anhörig, vi har inte fått någonting, utan det har varit mer förslag vad vi 

ska göra för sonen. Men själva då, både jag och mamman vi har aldrig fått något stöd i 

att vara förälder till ett barn som det varit problem med alltså. 

  

En av respondenterna beskriver sin besvikelse över att hon inte blivit erbjuden någon form av 

stöd från socialtjänsten. Hon har istället varit tvungen att ordna det på egen hand. 

  

… men det var ingenting från socialtjänsten, de har inte ens nämnt ordet anhörig. 

 

En respondent har i samband med andra händelser fått stöd från socialtjänsten, hon beskriver 

hur viktigt det var för henne. Hon önskar att hon även i samband med sitt barns missbruk hade 

blivit erbjuden stöd. 

 

[...] då fick jag ju hjälp, det är ju länge sedan nu och jag vet ju hur mycket det gjorde för 

mig, det var inte för hans skulle jag gjorde det, det var ju för min skull och jag hade 

innerligt önskat att jag hade fått något sånt här nu också liksom, för att jag vet… och jag 

har gjort så gott jag kunnat själv med detta nu... men jag hade önskat något långt innan… 

jag har inte fått något från socialtjänsten… 

 

Det optimala stödet 
Respondenterna hade olika svar när det kom till deras tankar kring utformandet av det optimala 

stödet. Emellertid gick det att urskilja likheter mellan deras svar. Ett av dessa är behovet att ha 

någon utifrån som kan stödja en i att hantera olika problematiska situationer som uppkommer 

under missbrukets gång. 
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Vad gör man till exempel när han kastar ner Tv:n för trappen, en sten rakt genom rutan, 

eller liksom, alltså gränssättningen, frågan är ju om det var vi som skulle sätta gränser 

eller om vi skulle få hjälp med den biten, men alltså vi hade ju inga kunskaper. 

  

En annan sak som var gemensamt i några av respondenternas berättelser var en önskan om att 

det stödet skulle utgå mer från familjen. En respondent menade att om socialsekreteraren hade 

möjlighet att jobba närmare familjen skulle socialsekreteraren få information som kan användas 

och vara till fördel i arbetet med familjen. 

  

Det är familjen runt omkring vi har lösningen, vi kan behöva stöd för att få den lösningen. 

  

En av respondenterna hade önskat att hon hade fått gå någon slags kurs för anhöriga där de går 

till botten med allting och där de kan få kunskap om droger, hur missbruk påverkar individen 

samt hur hon som föräldrar skall hantera olika problematiska beteenden och situationer. Flera 

av respondenterna hade önskat att socialtjänsten hade hjälpt dem med att komma i kontakt med 

en anhörigförening i ett tidigt stadie av barnens missbruk. 

  

Erbjuda mig en grupp, en anhöriggrupp, där jag kan få träffa andra anhöriga i samma 

situationer där jag kan prata med människor som sitter i samma båt, där vi liksom kan få 

lägga ur den här frustrationen, ilskan, gråten, saknaden… där vi delar om samma saker, 

det är så viktigt alltså. 

 

Flera av respondenterna lyfter fram vikten av att ha någon professionell som de kan vända sig 

till vid behov och bolla tankar med. 

 

[...] det är jätteviktigt, för det första för att känna att man själv inte håller på och blir 

sinnessjuk, men också för att få en annan människas input och en annan människas tankar 

och vad de ser… för det är så lätt att fastna i det här, det blir i panik både i hjärtat och i 

hjärnan, alltså det är ens barn liksom så och stå helt ensamt i det… det blir så sjukt. 
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5.2 Socialtjänstens bemötande 
Det andra temat som behandlades var hur respondenterna upplevt socialtjänstens bemötande. 

Respondenterna berättar att det har upplevt bemötandet från de allra flesta socialsekreterarna 

på ett bra sätt, men berättar även om vad som varit mindre bra och vad de tycker kan förbättras. 

Två teman som framkom i intervjuerna är vikten av att bli lyssnad på samt att bli respekterad.  

 

Att bli lyssnad på  
Samtliga respondenter talar om vikten av att bli lyssnad på och att bli förstådda. De talar även 

om vikten av att bli sedd som en individ, alltså att stödet är individanpassat. En respondent 

berättar att han tycker det är viktigt att socialtjänsten lyssnar för att kunna bygga ett förtroende 

  

Ivern att hjälpa kan ibland slå åt fel håll, men alla människor vill bli sedda och lyssnade 

på… och kan du se och lyssna på en människa som har mycket inom sig så kommer den 

människan tillslut att få tillit för dig om du lyssnar och ser. 

  

Respondenten menar även att socialsekreteraren kan lära sig mycket av att se och lyssna på 

individen som de möter. Han beskriver en glädje över att socialtjänsten börjar förstå vikten av 

att lyssna på den enskilde. 

 

För vad människor behöver är att bli sedda, lyssnade på och bekräftade där de är. Och 

där kan socialsekreteraren lära sig jättemycket av själva brukaren, och det är väl det som 

jag blir så glad av att man börjar förstå att… och så helt plötsligt frågar vi brukaren. 

 

Respondenterna lyfter hur bemötandet kan skilja sig åt beroende på vilken socialsekreterare de 

möter, en respondent påpekar även att bemötandet skiljer sig från kommun till kommun. 

  

Alltså givetvis bli lyssnad på, man ska bli trodd… det är jätteviktigt att man känner en 

tillit, att de tror på vad jag säger och de vill hjälpa mig, och tyvärr är det också hela tiden 

beroende på vilken socialsekreterare… vem du träffar, bemötande är väldigt olika, och 

olika mellan kommuner […] 

 

En av respondenterna berättar att den första socialsekreteraren hon var i kontakt med var bra, 

men att de endast hade kontakt under ett fåtal månader innan han slutade.  
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Därefter har hon varit missnöjd med de övriga socialsekreterare. Hon upplever även att hon har 

fått jaga socialtjänsten för att komma i kontakt med hennes dotters handläggare. 

 

… att man hade fått ett speciellt enskilt samtal som anhörig och blivit erbjuden någon 

samtalskontakt, men de hade kontakt med mig bara för att jag ringde och tjatade på dem  

 

[...] inget bemötande alls, de har inte ens frågat mig hur jag mår, ingenting…  

 

Att bli respekterad 
Samtliga respondenter talar om respekt som en viktig del av bemötandet. En av respondenterna 

upplever att hon inte alltid blivit hörd och tagen på allvar. 

 

Ja men att jag inte blivit trodd på.... nä men det kan inte vara så illa som du säger för bla 

bla bla... ja men jag lever i detta jag vet hur illa det är... nä men så är det nog inte,  alltså 

det här klappa på huvudet lite, nej det går inte… jag tycker att man bör utgå från att 

människan man pratar med talar sanningen, och sanningen ser ju olika ut i för sig, 

beroende på hur känslomässigt engagerad man är så är det ju, men att bli tagen på allvar, 

bli behandlad med respekt och inte behöva känna sig överkörd… 

 

Samma respondent berättar hur viktigt hon tycker det är att socialsekretaren agerar skyndsamt 

när en individ kommer och ber om hjälp. 

 

… att man ber om hjälp, det är en färskvara, alltså när en människa kommer och ber om 

hjälp så här, alltså så här, oavsett vad det gäller, missbruk, lever i… alltså misshandel i 

förhållandet och inte vet vart man skall ta vägen och vänder sig till SOC, det är alltså en 

färskvara, man behöver handla på det, inte två år efter utan så snabbt det bara går. 

 
En av respondenterna uppger att även om hon haft stor tilltro till socialtjänsten kan hon nu i 

efterhand känna att hon inte alltid blev tillfrågad utan beslut togs utan att hon involverades. 

 

Man blir ju lite utlämnad, för det är ju de som får makten det är de som styr och ställer 

hur det ska va, regler och ja… 
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Jag tycker nog ändå det har varit bra […] men ibland kan jag känna det också att, jag 

hade som sagt var inte alltid den bästa självkänslan, jag hade lätt att foga mig, vara 

flexibel och vara godtrogen, att det här är rätt och det här gör de bra, så jag har inte 

varit någon tuff person. 

 

En av respondenterna lyfter fram vikten av att bli bemött av respekt men också hur viktigt det 

är att socialtjänsten är respektfull i sättet som de talar om den missbrukande individen.  

 

… att man möts med respekt och att när man talar om sonen i det här fallet att de… att 

det är en människa, en man, en pojke som behöver hjälp, så att de inte säger att nää det 

är inte så mycket att göra åt han har ändå varit igång så länge [...] 

 

5.3 Viktigt vid insatser från socialtjänsten 
Det tredje temat som bearbetades var vad föräldrarna ser som viktigt vid utformandet av insatser 

och vid mottagande av stöd från socialtjänsten. Tre teman framkommer, dessa är tillgänglighet 

och kontinuitet, samverkan samt förståelse för att det är en familjesjukdom. 

 

Tillgänglighet och kontinuitet 
Samtliga respondenter talar om vikten av att socialsekreteraren som möter den anhörige har tid 

och har möjlighet att vara tillgänglig. De lyfter även hur stödet skiljer sig åt markant beroende 

på vilken socialsekreterare de möter.  

 

… hon va speciell alltså, hon var jättespeciell. Men sen är det svårt, för att så sitter hon, 

så har hon andra i mellan och det ska tas beslut och mänskligheten försvinner på vägen. 

 

En av respondenterna upplevde att socialtjänsten var motvilliga till att ha kontakt med henne 

och att de endast hade det för att hon hörde av sig till dem. Hon hade önskat att socialtjänsten 

hade varit mer inbjudande till samtal. För en av respondenterna betydde det mycket att hon kom 

i kontakt med en handläggare som tog sig tid att ringa upp samma dag och gjorde sig tillgänglig.  

 

Men bara det att finnas, att finnas tillhands. Du vet hon var sån, ringde man henne, så, 

hon hade också telefontid, så ringde man henne och pratade in på telefonsvararen, hon 

ringde under dagen, det slog aldrig fel alltså, så… andra kunde man försöka få tag på i 
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flera veckor och jag fick börja maila istället... för att man fick inget svar liksom så, bara 

en sån grej... alltså det är värt hur mycket som helst. 

 

Fyra av respondenterna uttrycker personalkontinuiteten som ett problem, de upplever att det är 

hög omsättning av personal vilket resulterade i att de ofta fick träffa nya handläggare. Endast 

en av respondenterna berättar att hon under hela perioden hade kontakt med en och samma 

handläggare, vilket hon upplevde som väldigt positivt. Däremot bröts denna kontakt helt då 

hennes barn var runt 18 år. Därefter har hon inte haft någon kontakt med socialtjänsten alls. 

 

Jag hade ett väldigt stort förtroende för den socialsekreteraren, vi hade bra kontakt och 

relation och… alltså täta kontakter och att man följde upp och så där. 

 

En av respondenterna som har haft mer sporadisk kontakt med socialtjänsten berättar att hon 

vid varje tillfälle har fått träffa nya handläggare. En annan respondent berättar att hennes dotter 

på kort tid haft tre olika handläggare. 

 

Tre gånger sen i somras… i juni, fem månader och hon har haft tre olika handläggare. 

 

Samverkan 
Respondenterna lyfter upp vikten av samverkan vid mottagandet av stöd. Respondenterna talar 

om olika typer av samverkan, det kan handla om samverkan mellan myndigheter, samverkan 

mellan myndigheter och anhörigföreningar samt samverkan mellan socialtjänst och individ. En 

av respondenterna menar att det är i samarbetet mellan myndigheterna som man kan få till en 

förändring. Respondenten i fråga hade kontakt med både barn och ungdomspsykiatrin samt 

socialtjänsten i samband med sitt barns missbruk. 

 

Det här med samarbete, det är ju nyckeln till allting, det konstiga är alltid det här att man 

tror att sin grej, alltid är bra, det vi gör liksom, det här skall vi liksom bevara, alla jobbar 

med sin grej. 

 

En av respondenterna uttrycker en önskan om ett bättre samarbete mellan socialtjänst och 

anhörigföreningar. Respondenten menar att socialtjänsten kan lära sig av anhörigföreningarna 

och bli bättre på att slussa vidare föräldrar de möter till anhörigföreningar. 
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… jag som socialsekreterare kan inte lösa någon annans problem men jag kan vara 

delaktig i att öppna dörrar för att låta brukaren själv lösa sina problem. 

 

[…] alltså soc ska ju kunna skicka mig vidare till en anhöriggrupp där jag får träffa 

andra föräldrar i samma situation, det är ju där det brister, att sitta och prata med en 

socialsekreterare det är som, man glömmer bort anhöriga, man glömmer bort föräldrar, 

hur mår liksom de, utan hela tiden i fokus hur ska vi hjälpa barnet. 

 

Samtliga respondenter uppger att de inte fått vara delaktiga i att påverka vården som erbjudits 

deras barn. Detta trots att flera av dem uttrycker en önskan att får vara delaktiga i detta. 

 

Nej! Jag önskar att de hade använt mig […] just med det här anhörigperspektivet så 

känner jag att jag har fan ta mig mycket och ge där […] så jag önskar att de hade använt 

mig på ett konstruktivt sätt så.  

 

Jag skulle jättegärna vilja vara med någon gång och forma om lite men socialtjänsten 

det är alltså, att försöka få socialtjänsten att arbeta på ett annat sätt det är som att vända 

en atlantångare, så här har vi gjort i femtio år och så här gör vi i femtio år till… det går 

så långsamt, alltså förändringarna.  

 

… det är otroligt trög apparat, inte människorna… det är systemet, det är helt fucked up 

ibland.  

 

Förståelse för att det är en familjesjukdom 
Flera av respondenterna beskriver en avsaknad av förståelse från socialtjänstens sida gällande 

hur missbruket drabbade dem som förälder men även som människa bakom föräldraskapet. En 

av respondenterna beskriver hur socialtjänstens hela fokus låg på sonen, att både han och hans 

partner hamnade i skymundan och att socialtjänsten glömde bort hur de som föräldrar mådde. 

 

Alltså, men ingenting handlar ju egentligen om oss, det handlar ju om Jonas, vad man 

saknar det är liksom, hur mår ni som föräldrar? Hela tiden är det Jonas… men de pratar 

ju aldrig utifrån att vi mådde jävligt dåligt, det är fruktansvärt jobbigt att ha ett barn som 

missbrukar och fan när telefonen ringer på natten och man hoppar ju högt… och det är, 

man går ständigt i katastroftankar.  
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Respondenterna beskriver att de upplever att socialtjänsten inte har förståelse för att missbruket 

inte endast drabbar individen utan att det är en sjukdom som drabbar alla inom familjen. En av 

respondenterna beskriver vikten av att socialtjänsten har en förståelse för att det faktiskt är en 

familjesjukdom. 

 

Man behöver ta hand om resten av familjen också man behöver erbjuda dem det stöd och 

den hjälp man kan få och som finns […] för man har igen det så många gånger om sen...  

jag tycket inte om sånt här för det låter som klyschor men det är en familjesjukdom så är 

det ju bara och det behöver man också ta på allvar.  

 

En respondent beskriver sin frustration över att socialtjänsten har försökt att involvera syskonen 

i det missbrukande barnets behandling utan att ha förståelse för hur syskonen mår och drabbas 

av missbruket. 

 

… och så ville de involvera hennes syskon och då blir jag bara matt, eftersom detta är en 

familjesjukdom. Jag menar hon får ju all uppmärksamhet och hennes syskon får ju ingen 

uppmärksamhet. Så att det är ju sinnessjukt att försöka låta syskonen hjälpa ett syskon 

som är i missbruk, jag menar de är ju helt osynliga ändå och mår ju skitdåligt i det här.  

 

En respondent lyfter fram hur viktigt hon tycker det är att socialtjänsten inte är dömande i sitt 

bemötande och att de har en förståelse för att även familjen lider till följd av missbruket. 

 

Inte dömande, säga att de förstår att familjen också lider, få bort skammen från familjen. 

Ge familjen hopp… det här kan vi ordna, vi ska hjälpa ditt barn. 

 

5.4 Anhörigförening 
Det fjärde temat som bearbetades var respondenternas upplevelser av anhörigföreningarna. 

Samtliga respondenter berättar att föreningen har haft stor betydelse för deras välmående under 

perioden som de handskats med sitt barns missbruk. Återkommande i deras utsagor är vikten 

av att träffa människor som förstår deras situation och vikten av att inte känna sig ensamma. 

Respondenterna berättar hur de har funnit styrka i gemenskap med likasinnade. Ingen av dem 

har kommit i kontakt med anhörigföreningen via socialtjänsten, samtliga har sökt dit på egen 

hand. Två teman framkommer, dessa är gemenskap med likasinnade och skammens sjukdom. 
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Gemenskap och likasinnade 
Respondenterna talar om vikten av att ingå en gemenskap och inte känna sig ensamma. En av 

respondenterna uttrycker att när det går bättre för henne och hennes son upplever hon att hon 

även kan gå till föreningen med syftet att hjälpa andra föräldrar. 

 
Att man fick prata av sig, att man fick bli lyssnad på, att jag fick dela med mig av mina 

egna erfarenheter och få dela med mig utav det och känna ibland kanske att, när man 

gjorde vissa bra saker, att jag kunde delge det till andra föräldrar som precis kanske 

hade hamnat i eländet och känna att det kan faktiskt gå bra också, då när det började gå 

bättre, eller det gick perioder när det gick bättre och man kunde känna att det finns 

möjligheter, eller ett ljus i tunneln.  

 

En respondent talar om hur tacksamt det är för honom att gå på dessa möten och få känna en 

gemenskap. Han talar även om vikten av att ha en plats där man kan tala om det som är jobbigt. 

 

Det är så tacksamt, det är så fina möten, så känsloladdade, så mycket tips och grejer som 

man kan ge varandra… vi behöver förstå att vi inte är ensamma, att bara vara anhörig… 

jag tror att man säger att en på tio blir alkoholist eller narkoman, runt varje alkoholist 

och narkoman så går det fyra fem anhöriga, alltså halva Sveriges befolkning lever med 

det här i sin närhet, alltså att någon missbrukar eller liksom, men vad gör vi, vi pratar 

om vind och gardiner och så här, när man kanske behöver, fan jag mår jättedåligt min 

dotter knarkar, och skulle man bara börja våga öppna upp sig så är varannan person... 

kan ju känna igen sig, anhörigmöten i alla olika slag är någonting som verkligen behövs.  

 

En respondent talar om att hans mentala hälsa skulle påverkas negativt och att han inte skulle 

klara ta sig igenom vardagen utan stöd från föreningen. Utan deras stöd upplever respondenten 

att det hade blivit svårt att sätta gränser. Detta skulle resultera i att han skulle möjliggöra sitt 

barns missbruk genom att släppa på gränserna som han med stöd av andra kan sätta. 

 

Jaa, jag måste göra det för annars, annars får jag ingen kontakt med mitt förstånd, för 

att få kontakt med mitt förstånd så behöver jag andra människor för och kunna göra 

vettiga grejer, för jag klarar inte av att göra det ensam, för då kommer mitt medberoende 

att slå ut dem mekanismerna och så gör jag grejer så att jag blir möjliggörare för fortsatt 
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missbruk istället. Det är oundvikligt, det går inte att tillämpa tuff kärlek och raka gränser, 

mot en människa som man vet att, det här kan ta död på den här, det kan ta död på mitt 

barn, den känslan tar över. 

 

Respondenterna talar om vikten av att få träffa likasinnade föräldrar, som har förståelse och 

inblick i vad de som förälder går igenom i en icke-dömande atmosfär. En respondent talar om 

vikten att bli förstådd och ser anhörigföreningen som ett sätt att bryta isoleringen. 

 

Ja men jag behöver ju bli igenkänd… har du någon hobby? Då diskuterar du din hobby, 

du pratar om den med andra som har samma hobby. Det är de som förstår den hobbyn 

bäst…  jag menar vill du lära dig spela hockey så häng inte med fotbollskillarna, det är 

puckat… 

 

[…] att bli igenkänd, att kunna bli speglad, att kunna känna oj jag är inte ensam om detta, 

bryta isoleringen, sticka hål på bubblan för det är så mycket skam. Skam gör så att vi vill 

mörka det vi vill inte prata om det, å så där.  

 

Skammens sjukdom 
Samtliga respondenter berör ämnet skuld och skam i sina berättelser. De berättar om smärtan 

av att känna att de har misslyckats som föräldrar. Dock uppger de att de på anhörigföreningen 

kan träffa och prata med föräldrar som känner likadant.  

 

Jag tror att en anhörig behöver träffa andra anhöriga och känna att vi pratar samma 

språk, det är så mycket skam, det är så mycket jag är dålig förälder, så mycket skuld, så 

mycket sånt här även om man gör sitt bästa…  

 

… någon som fattar hur det känns, att det här att man är ledsen och arg, förbannad och 

skäms, alltså skammen är ju så sjukt stor… att få vara med människor som är likadana 

oavsett så… för man är inte ensam… det finns, det viktigaste för mig är att jag inte känner 

mig ensam. 

 

En respondent berättar att han tror att det är svårt att nå ut till föräldrar som har barn i missbruk, 

detta då skammen kan göra det svårt för föräldrarna att söka hjälp. 
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… men jag ser alltså att anhöriga är en väldigt svår grupp att nå, och jag tror helt och 

hållet att det handlar om skuld och skam, att man känner att man är en dålig förälder. 

 

… det är verkligen skammens sjukdom att ha ett barn som missbrukar. 

 

En av respondenterna berättar hur hon i början anklagade sig själv för sin sons missbruk och 

att hon ibland ångrade flytten till Sverige. Hon fick senare hjälp att förstå att det är barnet själv 

som väljer sin väg och att det inte är hennes fel. För henne har föreningen haft stor betydelse 

då hon där har fått lära sig att det inte är hennes fel att sonen hamnat i missbruk. 

 

[...] jag tänkte fan varför åkte jag till Sverige, varför… kanske om vi bodde kvar skulle 

han inte vara knarkare, man kom på massa olika tankar, varför, varför...  men sen så fick 

man där veta att det inte är varför, utan de väljer själva sin väg...  

 

5.5 Det egna nätverket 
Det femte och sista temat som bearbetades under intervjuerna var respondenternas upplevelser 

av deras egna nätverk och huruvida de valde att berätta för omgivningen eller inte och hur stödet 

som de fick från dem såg ut. 

	
Att berätta för omgivningen 
Sex av våra respondenter valde att berätta om sitt barns missbruk för personer i sin omgivning. 

Responsen som de fick skiljer sig åt mellan respondenterna, men i stora drag var de nöjda över 

sitt beslut att berätta för sin omgivning.  

 

En av respondenterna uppger att det är naturligt för honom att prata om sådant som är jobbigt 

och att han gör det för sin egen skull. Han berättar att majoriteten av de i hans omgivning inte 

har problem att prata om det men att en del tycker det är jobbigt att prata om hans situation. 

 

Ja, jag är aldrig hemlig i det, skam göds i hemlighet, så det pratar man om, jag pratar 

om det naturligt… vissa tycker det va jobbigt och vill inte prata om det. Men jag har ju 

mest polare som inte tycker det är jobbigt, som fattar att man behöver prata, det är för 

min egna skull jag säger det,  för att bita av huvudet av skammen. 
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En respondent valde att inte berätta för sin omgivning på grund av rädslan över hur de skulle 

reagera, därför försökte hon i början hantera problematiken på egen hand.  

 

Nä det gjorde jag ju inte då... jag tyckte ju… jag skulle... det har inte gått så långt så jag 

kan nog hjälpa honom, ingen annan behöver få reda på det för då blir det, ja morfar 

kommer och säga det och moster säger det och... alltså så här... nä, nä men jag kan nog 

fixa det… 

 

En av respondenterna berättar att hon och hennes partner valde att vara ärliga med personer i 

sin omgivning. Att prata om problematiken och inte försöka dölja för sin omgivning ser hon 

som viktigt för att hon ska klara av att hantera vardagen. 

 

… vi har aldrig försökt gömma undan, utan det har vi ju pratat om, en del vågar ju inte 

fråga, för de blir så ledsna, och så där men sen har vi fått väldigt mycket… många tycker 

ju, ja att ni orkar, att ni kan va som ni är och så där… och jag tror vi bestämde oss ganska 

tidigt med det här att hur det än blir med Erik så måste vi ju försöka leva ändå, och det 

har vi ju gjort, så det inte bara har varit nattsvart… utan vi har kunnat lägga det åt sidan, 

ja till en viss del. 

 

Omgivningens stöd 
En av respondenterna beskriver hur hon har fått stöd av sin familj och närmsta vänner men även 

av grannar och klasskamrater. För henne har det varit särskilt viktigt att hennes omgivning inte 

bara stöttar henne utan även hennes son och att de inte ignorerar honom. 

 

Ja det har jag fått, utav mina närmsta vänner, de har ju alltid stöttat, men även av en del 

grannar och klasskamrater som ställde upp och hjälpte till, och ändå som jag kan känna 

varit schyssta mot honom, inte ignorerat honom, har de mött honom har de varit glada 

och hejat och kramat om honom, så jag tror ändå han har varit väldigt omtyckt och är 

det fortfarande. 

 

Samma respondent beskriver hur omgivningen har stöttat henne både emotionellt och praktiskt. 

De har hållit kontakten och funnits där när hon har behövt prata, samtidigt har de stöttat henne 

genom att låna ut sin bil och följt med när hon har behövt åka till stan för att leta efter sin son. 
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Låna bil, komma och sova över, sitta och prata, någon var med och letade efter honom, 

prata mycket, hälsa på, ringa och höra av sig. De har inte bara lämnat mig, utan man 

känner att de har orkat lyssna, prata och så där. 

 

En annan respondent uppger att det enda stödet som han behöver från sin omgivning är att de 

finns där för att lyssna på honom.  

 

Ja det enda stödet de behöver ge är att lyssna, det är det stödet en soc kan ge…  lyssna, 

bekräfta vad du har hört, det är MI egentligen, det är så... om det är någon som öppnar 

upp och du lyssnar, så får ju den möjlighet att få det utanför sig själv och slippa ha det 

surrande i den här kommittén mellan öronen och då har man hjälpt någon… så den bästa 

hjälpen du har är ju öron. 

 

Resultatet visar att ingen av respondenterna har blivit erbjudna någon form av anhörigstöd från 

socialtjänsten gällande sitt barns missbruk, trots att flera av dem hade önskat detta. Resultatet 

visar även att föräldrarna ofta genomgår en kaosartad period under deras barns missbruk där de 

många gånger initialt inte själva förstår att de behöver hjälp. Resultatet visar att respondenternas 

behov av stöd och hjälp för att hantera vardagen har varit stort, vilket är återkommande i tidigare 

forskning. Richert, Johnson och Svenson (2018) samt Hoeck & Van Hal (2012) menar att det 

är vanligt förekommande att anhöriga till personer med missbruk behöver stöd för att hantera 

missbrukets konsekvenser. Vilken typ av stöd respondenterna behöver och stödets omfattning 

skiljer sig åt mellan respondenterna. Tidigare forskning betonar vikten av att insatser riktade 

till familjer inte ses som universella lösningar som fungerar för alla (Jackson & Mannix, 2003). 

 

Enligt Orford (2011) är vägen till adekvat hjälp och stöd för föräldrarna ofta problematisk. Fyra 

av respondenterna upplever den höga personalomsättningen som ett problem för att få hjälp och 

stöd. En av respondenterna upplever att socialtjänsten inte har tillräckligt med kunskap och har 

av den anledningen inte valt att vända sig till dem för sitt egna behov av stöd. Tidigare forskning 

visar att det är vanligt förekommande att föräldrar till barn i missbruk har ett lågt förtroende för 

socialtjänsten (Orford, 2011; Richert, Johnson & Svensson, 2018). En respondent berättar att 

hon upplevde kontakten med socialtjänsten som väldigt ensidig och hon upplever att de endast 

hade kontakt med henne för att hon ringde och som hon beskriver det ”tjatade” på dem. Enligt 

Richert, Johnson och Svenson (2018) upplever många föräldrar att de ses som ett hinder istället 

för en tillgång i socialtjänstens arbete med den missbrukande individen.  
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Respondenterna talar om att kontakten med socialtjänsten enbart har varit angående deras barn 

och att fokus aldrig legat på dem som föräldrar. Detta bekräftas även av Hoeck och Van Hals 

(2012) forskning som visar att insatser främst fokuserar på den missbrukande individens behov 

och inte de drabbade familjemedlemmarnas behov. Respondenterna talar även om vikten av att 

bli lyssnad på och att bli respekterad i mötet med socialtjänsten. Respondenterna beskriver 

stundvis känslor av att bli negligerade. Gemensamt i respondenternas berättelser är att de 

upplever att de inte fått vara delaktiga i planeringen eller utvecklingen av vården. Detta trots att 

vissa av dem önskat detta eller känner att de har mycket att bidra med. Detta är något som också 

diskuteras i Butler och Baulds (2005) forskning, där de beskriver att familjer ofta blir förbisedda 

vid planering och utförandet av insatser. Vidare talar respondenterna om vikten av samverkan, 

dels mellan olika myndigheter, mellan socialtjänsten och anhörigföreningar samt mellan 

respondenterna själva och socialtjänsten. Dålig samverkan mellan myndigheter problematiseras 

även i den tidigare forskningen. Enligt Richert, Johnson och Svensson (2018) är dålig 

samverkan mellan diverse myndigheter en av anledningarna till att föräldrar som har ett barn i 

missbruk upplever det svårt att få adekvat hjälp och stöd. 

 

Tidigare forskning visar att föräldrar till barn med missbruk påverkas negativt till följd av sitt 

barns missbruk (Butler & Bauld 2005; Choate 2015; Hoeck & Van Hal 2012; Jackson, Usher 

& O’Brien 2007; Richert, Johnson & Svensson 2018). Flera av respondenterna beskriver 

missbruket som en familjesjukdom och beskriver hur både de samt resten av familjen drabbas. 

Flera av respondenterna beskriver att de upplever att socialtjänsten inte har en förståelse för hur 

barnets missbruk påverkar dem som föräldrar samt övriga familjemedlemmar. Detta är något 

som bekräftas i Butler och Baulds (2005) forskning som visar att föräldrar till barn i missbruk 

många gånger upplever att myndigheterna inte har förståelse och kunskap om just deras behov.  

 

Samtliga respondenter talar om hur viktigt det har varit för dem att få komma till en förening 

för anhöriga och att få känna tillhörighet. Att få träffa andra föräldrar i samma situation har haft 

en stor betydelse för deras välmående och återhämtning. Gemensamt för dem är vikten av att 

träffa andra föräldrar som förstår dem och att inte känna sig ensamma. Ingen av respondenterna 

har blivit skickade till anhörigföreningarna via socialtjänsten utan de har sökt dit på egen hand. 

Enligt Hoeck och Van Hal (2012) finns det många fördelar för en förälder till ett barn med 

missbruk i att gå med en anhörigförening eller stödgrupp. Fördelarna är bland annat emotionellt 

stöd, socialt stöd och praktisk information (ibid.).  
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Vidare pratar respondenterna kring lättnaden av att kunna dela med sig av sina erfarenheter. 

Detta för att bli bekräftade men också för att känna att de kan hjälpa andra i liknande situationer. 

Föräldrarna i Hoeck och Van Hals (2012) studie beskriver liknande erfarenheter av att delta i 

en anhörigförening, där lättnad är starkt kopplat till deltagandet. Men likaså att de även fått 

hjälpa andra föräldrar i sitt läkande (ibid.). Respondenterna lyfter fram vikten av att kunna ingå 

i en grupp där de inte blir dömda, utan en grupp där de kan prata öppet om sina erfarenheter. 

Enligt Jackson, Usher och O´Brien (2007) är det viktigt att föräldrar till barn med missbruk får 

stöd i en icke-skuldbeläggande miljö.   

 

Samtliga av våra respondenter berör ämnet skuld och skam, kopplat till deras roll som förälder. 

Enligt Jackson, Usher och O´Brien (2007) existerar det en gemensam konsensus i samhället om 

att dåligt föräldraskap har föranlett barnets missbruk. Detta kan resultera i att föräldrarna känner 

sig stigmatiserade av omgivningen samtidigt som känslor som skuld och skam blir större (ibid.). 

Respondenterna talar om känslan av att misslyckas som förälder. En av respondenterna uppger 

att han tror att skuld och skam gör att föräldrar drar sig från att söka hjälp. Enligt Butler och 

Bauld (2005) kan adekvat hjälp och stöd leda till ökad och ny kunskap om missbrukets inverkan 

samtidigt som känslor av isolation och skam kan reduceras. Detta är något som även har visat 

sig stämma överens med flera av våra respondenters berättelser, de beskriver föreningens 

inverkan som en viktig del i deras mentala hälsa. De beskriver även anhörigföreningen som en 

viktig del i arbetet med att minska deras känslor av skuld och skam. 

 

Sex av respondenterna valde att berätta för sin omgivning om deras barns missbruk, medan en 

av respondenterna valde att inte berätta. Detta då hon vad rädd för vad den närmaste familjen 

skulle säga och tycka, men också för att hon i början ville försöka hjälpa sitt barn på egen hand 

utan att involvera andra. Att familjer i första hand försöker hantera de problem som tillkommer 

med ett barn i missbruk är inte ovanligt (Butler & Bauld, 2005; Choate, 2015; Velleman, Mistral 

& Sanderling, 2000). De övriga respondenterna som valde att berätta för sin omgivning om 

missbruket fick blandad respons. För det mesta upplevde respondenterna att de fick stöd av sina 

närmaste på olika sätt. För tre av respondenterna bestod en stor del av deras omgivning av andra 

medlemmar i anhörigföreningen.  Enligt Jackson, Usher och O´Brien (2007) lägger föräldrarna 

stort värde i det stöd och hjälp som de får från sina närmaste, dock är det inte alltid tillräckligt 

för dem och föräldrarna känner sig ändå många gånger ensamma i sin situation (ibid.). 
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Analys ur ett systemteoretiskt perspektiv 
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ses familjen som en helhet och individen som en del av 

denna helhet (Forsberg & Wallmark, 1998). Individen med missbruksproblematik är en del av 

systemet, och när individen faller i missbruk påverkar detta systemets helhet, vilket i detta fall 

innebär familjen. Ur våra respondenters utsagor och tidigare forskning kan vi urskilja att när ett 

barn hamnar i missbruk påverkas hela familjen negativt. Tidigare forskning visar att det oftast 

är föräldrarna som drabbas hårdast till följd av missbruket (Choate, 2015; Richert, Johnson och 

Svensson, 2018). Flera av respondenterna upplevde att socialtjänsten endast hade kontakt med 

dem på grund av deras barns missbruk. Resultatet visar att socialtjänsten enbart fokuserat på 

den missbrukande individen och inte föräldrarnas mående. Detta kan tyda på att det systemiska 

tänket, som enligt Öqvist (2008) lägger vikt vid helheten istället för endast delarna var för sig, 

möjligtvis har brustit. 

 

System kan i princip identifieras inom alla fenomen och varje individ är ansluten till en mängd 

olika system (Howard et al., 2010). För en del föräldrar sätts hela livet på paus i försök att hjälpa 

sitt barn som har hamnat i ett missbruk (Richert, Johnson & Svensson, 2017). Detta föranleder 

också till att förälderns liv och de andra roller som personen besitter påverkas. För att föräldern 

skall kunna återhämta sig och kunna återgå till sin roll som förälder, och alla de andra roller 

föräldern har, behöver individen ofta hjälp och stöd. Hjälp och stöd kan se olika ut samt komma 

från olika håll. I vår studie pratar vi framför allt om hjälp och stöd från socialtjänsten, det egna 

nätverket och anhörigföreningar. Dessa tre kategorier kan alla ses som enskilda system, likaså 

kan de också ses som delar av ett och samma system, som verkar för förälderns välmående och 

återhämtning. En del av våra respondenter har fått mer hjälp och stöd av en del i systemet och 

mindre av andra delar. Fem av respondenterna hade önskat stöd från socialtjänsten medan de 

övriga två inte kände något behov av det. De respondenter som inte önskat stöd upplevde att de 

inte hade något behov av detta då de två övriga delarna av systemet, alltså anhörigföreningen 

och deras egna nätverk, var så pass starkt att socialtjänsten inte fyllde någon funktion för dem. 

 

Ingen av våra respondenter hade blivit skickade till en anhörigförening från socialtjänsten, trots 

att flera av respondenterna hade önskat att socialtjänsten introducerat dem för en förening i ett 

tidigt skede. Socialtjänsten och anhörigföreningen har således stått som två helt separata delar, 

i något som egentligen hade kunnat fungera som en helhet inom ett och samma system. Utifrån 

ett systemteoretiskt synsätt anses helheten bidra till en större och bättre kvalité än delarna var 

för sig (Forsberg & Wallmark, 1998).  
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Ingen av respondenterna har blivit erbjuden någon form av stöd eller insats från socialtjänsten. 

Detta kan förklara varför de har sökt sig till anhörigföreningar och upplever anhörigföreningen 

som essentiell för deras återhämtning och välmående. Emellertid kan vikten av en del i systemet 

öka markant om en annan saknas. Detta kan kopplas till den cirkulära kausaliteten som Howard 

et. al. (2010) talar om, där en händelse i systemet utlöser en reaktion hos en annan del i systemet. 

Då föräldrarna har upplevt att socialtjänsten inte bidragit med stöd, eller då stödet har brustit i 

sin kvalité, har föräldrarna sökt sig till anhörigföreningar för emotionellt och praktiskt stöd. 

	

6. Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt redogöra för resultatdiskussion, våra slutsatser samt föra en kort 

metoddiskussion och beskriva våra förslag på fortsatt forskning inom området. 

	

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att ge en djupare insyn i hur föräldrar upplever det stöd och bemötande 

som de har fått från socialtjänsten. Vi ville även undersöka vad föräldrarna upplever som viktigt 

vid mottagande av stöd från socialtjänsten, det egna nätverket och anhörigföreningar. Vi anser 

att syftet med studien har uppnåtts och frågeställningarna har besvarats. Detta då vi genom våra 

sju intervjuer har fått ta del av föräldrarnas upplevelser kring hur de har upplevt socialtjänstens 

stöd och bemötande samt vad de upplevt som viktigt vid mottagande av stöd från socialtjänsten, 

deras egna nätverk samt från anhörigföreningar. Denna studie bekräftar mycket av det som den 

tidigare forskningen kommit fram till, föräldrar till barn i missbruk upplever att de behöver mer 

hjälp och stöd än vad de har blivit erbjudna (Richert, Johnson & Svensson, 2018).  

 

Gällande den första frågeställningen om hur föräldrarna har upplevt socialtjänstens stöd och 

bemötande framkom det att inga av respondenterna har blivit erbjudna något stöd för sin egen 

del från socialtjänsten. Respondenterna har upplevt att socialtjänstens fokus alltid varit på deras 

barn och inte dem som föräldrar. Resultatet visar att respondenterna rent generellt har upplevt 

socialsekreterarnas bemötande som bra, för det mesta, men att det även funnits socialsekreterare 

som brustit i sitt bemötande, gällande lyhördhet och respekt för föräldern. Gällande den andra 

frågeställningen skiljer sig respondenternas svar åt när det kommer till vad de upplever som 

viktigt vid mottagande av stöd. Det går att dra en liknelse mellan detta och tidigare forskning, 

som visar att en universell lösning inte är aktuell vid insatser (Jackson & Mannix, 2003).  



	 38	

Emellertid går det att urskilja likheter mellan våra respondenters svar. Detta är bland annat att 

socialtjänsten bör utgå mer från familjen och även respondenterna själva. Att socialsekreteraren 

är tillgänglig och har tid att lyssna anses vara av stor vikt. Att känna sig förstådd och inte känna 

sig ensam är något alla respondenterna önskar och upplever som viktigt vid mottagande av stöd 

från både socialtjänst, det egna nätverket och från anhörigföreningar. Vid kontakt med anhörig-

föreningarna var det viktigt för respondenterna att känna en slags gemenskap och att kunna bli 

förstådd. I föreningen upplevde föräldrarna att de blev lyssnade på, trodda och bekräftade. Detta 

var något som ibland saknades hos socialtjänsten, detta då en del av respondenterna upplevde 

att socialsekreterarna inte alltid förstod hur tufft det var för dem att leva med ett barn i missbruk. 

Vid mottagandet av stöd från det egna nätverket fanns det inget direkt enhetligt svar från våra 

respondenter. Däremot gick det att urskilja att det ofta handlade om basala saker så som att bli 

lyssnad på, någon att vända sig till och kunna prata ut, utan att bli dömd. Möjligheterna att få 

ventilera, att slippa bära på tankar och känslor var något som var viktigt för alla respondenterna.  

 

6.2 Slutsatser 
Något som blev uppenbart för oss under studiens gång var svårigheterna i att komma i kontakt 

med anhörigföreningar. I Växjö, som är en mellanstor stad, lyckades vi inte få tag på någon 

anhörigförening som vänder sig till anhöriga till personer i missbruk. Vi ringde till flera olika 

avdelningar på socialtjänsten med förhoppningen att bli hänvisade till lämpliga föreningar, men 

ingen kunde hänvisa oss rätt. De socialsekreterare vi talade med var trevliga och behjälpliga, 

de återkom med information i efterhand och vi fortsatte ringa runt. Trots detta fick vi inte något 

resultat. Med tanke på den problematik som tillkommer med ett barn i missbruk anser vi att det 

är orimligt att föräldrar som befinner sig i denna situation skall behöva ringa så många samtal 

eller vänta så lång tid för att få komma i kontakt med någon lämplig anhörigförening, om det 

nu överhuvudtaget finns någon att tillhandahålla, eller socialsekreterare. Föräldrarna är sällan 

klarsynta under dessa omständigheter och kan ibland behöva tillgång till vägledning. Om inte 

socialtjänsten som arbetar med missbruk vet vart dessa föräldrar skall vända sig, går det inte 

heller förvänta sig att föräldrar, som i vissa fall aldrig kommit i kontakt med missbruk tidigare, 

skall kunna hitta till dessa föreningar eller bygga upp ett stödnätverk på egen hand.  

 

En annan slutsats är att vi ser bristen av att ett systemiskt arbetssätt hos socialtjänsten, i våra 

respondenters fall. Vi anser att socialarbetaren kan utgöra en viktig roll, likt spindeln i nätet för 

föräldrar till barn med missbruk.  



	 39	

Genom att lyssna på föräldern kan socialsekreteraren vägleda föräldern rätt. Exempelvis kanske 

föräldern inte har berättat för sin omgivning om sitt barns missbruk. Detta kan exempelvis bero 

på två saker, antingen att personen inte har någon att vända sig till eller att personen inte vågar. 

Om det är det senare, så kan personen inte heller få stöd från sina närmaste, då personen inte 

har öppnat upp sig. Här kan socialarbetaren ge råd och tips på hur föräldern skall kunna anförtro 

sig till personer i sin omgivning. Likaså kan socialarbetaren med hjälp av ett tätare samarbete 

med anhörigföreningar hänvisa anhöriga till en förening, om behovet finns och om föräldern 

önskar det. Vi ser vikten av ett närmare samarbete mellan socialtjänsten och anhörigföreningar. 

Genom ett systemiskt tänk kan socialsekreteraren bena upp individens behov av stöd och det 

som finns tillgängligt för personen. I många fall kan det vara så att socialarbetaren inte får så 

mycket ansvar, utöver att delegera eller vägleda individen rätt. I vissa fall kan det vara så att 

socialarbetaren får ta ett större ansvar, detta exempelvis om föräldern i fråga inte har någon 

person i sin närhet, eller någon anhörigförening, att vända sig till. Socialsekreteraren måste 

därför behandla varje fall individuellt, samt undersöka förälderns nätverk och dennes behov av 

stöd. Detta kräver dock att socialtjänsten och socialsekreteraren har kunskap om hur missbruk 

drabbar föräldrarna samt ett mer systemiskt tänk i sitt arbete med dessa föräldrar.  

 

En slutsats som kan dras från att föräldrarna upplevde personalomsättningen som problematisk 

är att föräldern skapat ett förtroende till socialsekreteraren. Om socialsekreteraren introducerar 

föräldern i fråga för en anhörigförening eller hjälper till att stärka kontakten med individens 

egna nätverk tror vi att socialsekretarens roll kanske kan minska i förälderns återhämtning. Det 

problematiska i att stödet från socialtjänsten utgår från den enskilde handläggaren blir att när 

personen byter jobb, eller inte längre finns till hands, upphör en del av förälderns stödnätverk. 

Om socialsekreterarna arbetar mer enhetligt sinsemellan och mer systemiskt utifrån förälderns 

egna nätverk tror vi att ett byte av socialsekreterare inte blir en lika stor förlust för föräldern. 

	 	
En slutsats vi har dragit utifrån resultatet är vikten av förälderns förmåga att inse att hen behöver 

hjälp. Tidigare forskning visar att föräldern ofta behöver komma över en emotionell tröskel för 

att själv kunna söka hjälp (Hoeck & Van Hal, 2012). Likaså berör en av våra respondenter att 

just anhöriga är en svår grupp att arbeta med och ett flertal av respondenterna pratar om att de 

nu i efterhand inser att de hade behövt hjälp i ett tidigare skede, något som de inte alltid kunde 

se när det var som värst. Detta kan också vara en anledning till att föräldrarna inte får den hjälp 

som de behöver i tid, för att de helt enkelt inte alltid är mottagliga.  
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För att socialsekreteraren skall kunna jobba runt detta krävs återigen ingående kunskap om hur 

föräldern drabbas av att ha ett barn med missbruk, samt att stödet måste påbörjas omgående när 

föräldern väl vänder sig till socialtjänsten för hjälp. 

 

6.3 Metoddiskussion 
Vi har redovisat för vårt tillvägagångsätt tidigare i detta arbetet. Därför kommer vi i detta avsnitt 

endast kort beskriva våra tankar nu efter arbetet slutförts.  I efterhand känner vi att vi gjort det 

bästa vi har kunnat utifrån de förutsättningar som vi har haft. Emellertid hade vi önskat att vi 

hade fått tag på fler respondenter tidigare in i arbetet och att vi hade kunnat påbörja utökningen 

av sökandet direkt. Detta då vi anser att fler respondenter skulle vara en tillgång till arbetet men 

även för oss som framtida socionomer, detta då vi känner att vi lärde oss väldigt mycket av våra 

respondenter. Vi har även i åtanke att vi möjligtvis hade kunnat få mer utförliga svar på våra 

frågor om vi hade haft större erfarenhet av att utföra intervjuer. Ju fler intervjuer vi gjorde desto 

bekvämare blev vi i rollen som intervjuare. Vi upplever dock att erfarenheten som vi hade med 

oss från vår B-uppsats hjälpte oss, detta då vi var medvetna om att respondenternas svar kunde 

bli känslosamma och att det som utomstående är lätt att bli påverkad. Med detta i åtanke tror vi 

även att vi kunde bibehålla mer professionalitet, än om vi inte hade haft någon erfarenhet alls. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Forskning om föräldrar till barn med missbruk är begränsad. Genomgående under arbetets gång 

har vi blivit påminda om detta på olika sätt. Detta har visat sig dels genom tidigare forskning 

men också när vi själva i början av denna studie googlade på föräldrar med barn i missbruk 

fick upp sökresultat att vara barn till föräldrar med missbruk. Vi vet idag att föräldrar påverkas 

negativ av att ha ett barn med missbruk. Vi vet även att antalet personer som har en närstående 

med missbruk är många. Dock är antalet stödinsatser få. Det finns tydliga indikationer på att 

anhöriga är en grupp som behöver mer stöd och hjälp. Det hade varit intressant att forska vidare 

och samtidigt få ta del av socialtjänstens syn på saken. Detta gällande hur deras arbete med 

anhöriga till personer med missbruk ser ut i praktiken, och då framför allt hur deras arbete med 

föräldrar till barn i missbruk ser ut. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Basal information, namn, ålder. (kommer ej vara med i arbetet) 

- Fråga om barnets ålder, när och hur vårdnadshavaren fick veta om 

missbruksproblematiken samt hur hen reagerade på detta.  

 

Socialtjänsten 

- Vill du beskriva din första kontakt med socialtjänsten? (När, var, hur, vem var det som 

tog kontakt, anledning till kontakten). 

- Hur har kontakten sett ut? (Vem håller kontakten, frekvens, skäl till kontakt, innehåll). 

- Hur ser du på stödet som har erbjudits? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? 

- Vad har du för positiva respektive negativa upplevelser av socialtjänsten? 

- Vilken betydelse har kontakten med socialtjänsten haft för dig? Tycker du kontakten 

har varit viktig? Om ja, på vilket sätt? 

- Har socialtjänsten varit till hjälp för dig? Om ja, på vilket sätt? 

- Vad anser du skulle utgöra det optimala stödet? 

	

Anhörig-/ föräldraförening 

- Hur kom du i kontakt med föreningen? (Sökte du själv, reklam, via socialtjänst, etc.) 

- Vilken betydelse har föreningen haft för dig?  

 

Anhöriga / Omgivning 

- Berättade du om din situation för din omgivning? Om ja, hur upplevde du att de 

reagerade?  

- Fick du stöd från din omgivning? Om ja, på vilket sätt? 

 

Bemötande 

- Hur har du upplevt bemötandet från socialtjänsten? 

- Upplevde du att du blev hörd, sedd och behandlad med respekt?  

- Ifall du fick ett dåligt bemötande, hur hade du då önskat att bli bemött? 

- Vad upplever du som viktigt i bemötandet? 

 



	

Övrigt 

- Har du haft någon professionell person du har kunnat vända dig till vid behov? Om 

nej, önskar du att du hade blivit erbjuden detta? 

- Upplever du att du har fått möjlighet till att bidra till en förbättrad vård? Om ja, på 

vilket sätt?  

- Upplever du att det har varit en god uppföljning kring vården? 

 

Följdfrågor (exempel)  

- Hur kände du då? 

- Kan du utveckla? 

- På vilket sätt? Hur upplevde du? 

- Berätta gärna hur det gick till. 

 

Avslutning  

- Är det något du vill lägga till? Något du vill lyfta fram om hur det är att vara förälder 

till ett barn med missbruksproblematik? 

- Finns det något du skulle vilja framföra till professionella som jobbar inom området? 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Vi håller just nu på med vårt examensarbete, syftet med vår studie är att undersöka hur 

föräldrar till barn med missbruk upplever socialtjänstens stöd och bemötande.  

 

Vi vill även undersöka vad föräldrarna upplever som viktigt vid mottagande av stöd från 

socialtjänsten, deras egna nätverk samt anhörigföreningar. För att samla in material till detta 

arbete skulle vi vilja intervjua föräldrar till barn med missbruksproblematik.  

 

Det är av denna anledning som vi nu vänder oss till er som förening, vi skulle gärna vilja komma 

i kontakt med någon som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Deltagandet är helt frivilligt 

och den enskilde kan när som helst avbryta sitt deltagande, utan någon motivering. Intervjun 

tar mellan 40 och 60 minuter och kommer att ske i en lugn miljö, av den enskildes val. Allt 

material från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt, samt förvaras på ett 

sådant sätt så att inga obehöriga kan ta del av det. Ingen deltagare kommer kunna identifieras i 

examensarbetet. 

 

Har du några frågor så hör gärna av dig till oss. 

 

Växjö 14 november 2018 

 

Kathrine Andreassen, student  Botan Tokay, student 

Mail: xxxxx@student.lnu.se  Mail: xxxxx@student.lnu.se  

 

Anders Lundberg, handledare 

Mail: xxxxx@lnu.se 

 



	

Bilaga 3: Samtyckesblankett 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie och är medveten om dess syfte. Jag har   

mottagit information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

intervjun, utan motivering. Jag är medveten om att intervjun kommer transkriberas och att jag 

kommer avidentifieras i texten. Vilket innebär att jag inte kommer kunna identifieras. Ljudfilen 

kommer endast avlyssnas av intervjuare och eventuellt involverade lärare, och kommer bevaras 

oåtkomligt för andra. Efter att intervjun transkriberats till text kommer ljudfilen raderas. Jag är 

medveten om att allt material från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt, 

samt förvaras på ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av det. Jag förstår att min medverkan 

samt den berättelse jag ger endast kommer att användas i detta examensarbete. 

 

 

 

 

Ort:                                                                Datum: 

 

Namnteckning: 

 

Namnförtydligande: 


