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Hopp om förändring 

Åtta föräldrars upplevelser av ett vuxet barns drogproblem 

 

 Nina Vesterlund Vallo 
 

 

Drogmissbruk och drogberoende har en negativ effekt psykiskt och 

fysiskt både hos personen som använder droger och dess familj. Syftet 

med denna av fenomenologi inspirerade studie var att få en djupare 

förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med drogproblem. 

Deltagarna var fyra mammor och fyra pappor, som intervjuades var för 

sig. Analysmetoden bestod av meningskoncentrering. Resultatet visade 

att föräldrarna till dessa barn känner hopp trots de svårigheter 

familjesituationen innebär. Hopp gav föräldrarna ork för sin egen del, 

samt kraft att stötta sina barn med förhoppning om deras framtida 

drogfria, ordnade liv. En orsak till upplevd hopplöshet kunde vara brist 

på stöd från samhället. Föräldrar kan behöva få vara delaktiga i sina 

vuxna barns vård, då de upplevde en frustration över att inte få komma 

till tals. Framtida forskning kan med hjälp av resultatet leda till att 

stödet förbättras och därmed främja hopp hos föräldrar i denna kontext. 

 

Keywords:  hope, parents, family, substance use, drug addiction 

 

Inledning 
 

 

Drogproblematik i Sverige 

 

Drogmissbruk och drogberoende är ett stort, utbrett problem i Sverige. En statlig översyn av 

missbruks- och beroendevården i Sverige, Missbruksutredningen, genomfördes under 2009–

2011. I utredningen skattades antal personer med missbruk eller beroende av narkotika vara 

55 000 personer. Antal personer över 18 år med ett missbruk eller beroende av alkohol var 

omkring 780 000 personer, varav 330 000 var beroende (Socialstyrelsen, 2017c).  

Alla droger som tas i övermått påverkar hjärnan på så sätt att det framkallar en intensiv 

aktivering av belöningssystemet (American Psychiatric Association, 2015). Vid missbruk och 

ett beroende av droger blir normala behovsprocesser i hjärnan förvrängda och överdrivna. Den 

frestelse som en missbrukare känner inför droger, är på en nivå som är mer intensiv än de flesta 

människor någonsin kommer att stå inför (Berridge, 2017).  

Vid missbruk och beroende används två olika diagnossystem, International statistical 

classification of diseases and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (DSM). I Sverige används främst ICD vid diagnostik inom hälso- 

och sjukvården, medan DSM används inom forskning och till viss del inom psykiatrisk 

verksamhet (Socialstyrelsen, 2017c). Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD har en 

svensk version som heter ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2017b). 

Ett beroende beskrivs i ICD-10-SE enligt följande kriterier (a) en stark längtan efter droger, 

(b) svårigheter att kontrollera intaget, (c) fortsatt användning trots skadliga effekter, (d) 

prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, (e) ökad 

tolerans samt (f) fysiska abstinenssymtom. Tre av dessa sex kriterier ska vara uppfyllda för att 
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klassas som ett beroende. Diagnosen missbruk återfinns inte, utan istället beskrivs skadligt bruk 

som innebär ett bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara 

fysisk som hepatit vid intravenöst missbruk, eller psykisk som depressionsperioder till följd av 

hög alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2017b). I den senaste versionen av DSM, DSM-5, 

ersätts tidigare missbruks- och beroendediagnoser med det samlade begreppet 

substansbrukssyndrom, som är en kombination av tidigare sju beroendekriterier och fyra 

missbrukskriterier (Socialstyrelsen, 2017c). 

 Kriterier för substansbrukssyndrom är (a) droger intas i större mängd eller under en längre 

period än vad som avsågs, (b) en varaktig önskan om, eller misslyckade försök att begränsa 

eller kontrollera intaget, (c) en stor del av tiden ägnas åt att skaffa sig en drog, bruka den, och 

att återhämta sig, (d) en stark längtan efter drogen, (e) drogbruket leder till misslyckanden i 

åtaganden på arbete, i skolan eller hemmet, (f) ett fortsatt drogbruk trots återkommande 

problem av social eller mellanmänsklig natur till följd av drogbruket, (g) viktiga sociala, yrkes- 

eller fritidsaktiviteter negligeras på grund av drogbruket, (h) upprepat drogbruk i risksituationer 

som exempelvis bilkörning, (i) drogbruket fortsätter trots fysiska eller psykiska skador, (j) ökad 

tolerans till drogen och (k) abstinens när drogintaget avslutas. 

 För diagnos enligt DSM-5 krävs att minst två av ovanstående elva kriterier är uppfyllda 

under en och samma tolvmånadersperiod. Svårighetsgraden på droganvändandet anges som 

mild om två till tre kriterier är uppfyllda, måttlig om fyra till fem kriterier är uppfyllda och svår 

om mer än fem kriterier är uppfyllda (American Psychiatric Association, 2015).  

 

 

Vård i Sverige 
 

I Sverige finns det olika typer av vård att få för en människa som har drogproblem. Vård inom 

socialtjänsten ges till en person som missbrukar i samförstånd med henne eller honom enligt 

bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Kommunala verksamheter får själva 

avgöra hur de ska utforma verksamheter utifrån vad som sägs i Socialtjänstlagen. Det kan finnas 

olika typer av boenden med stöd för vuxna personer, till exempel så kallade träningslägenheter, 

utslussboenden eller andra former av bostäder där den enskilde får insatser beslutade av 

socialtjänsten. Ibland kallas även dessa verksamheter för stödboende (Upplysningstjänst för 

tillsynsfrågor, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), personlig kommunikation, 22 

december, 2017). Det är viktigt att missbruks- och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud 

av behandlingsmetoder, och rekommendationerna måste alltid anpassas till individens särskilda 

förutsättningar och önskemål (Socialstyrelsen, 2017c).  
En missbrukare ska dock få vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar som 

anges i Lag om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 1988:870). Det är socialnämnden 

i den kommun personen tillhör som fattar beslut om denne ska vårdas enligt LVM. Personen 

måste vara över 18 år. Tvångsvård kan i många fall vara en direkt livräddade insats för någon 

med allvarligt missbruk. Skäl för att detta ska vara aktuellt kan vara att en person utsätter sin 

psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara på grund av missbruk, risker att förstöra sitt liv, 

kan komma att skada sig själv eller någon närstående allvarligt (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

 

Anhöriga till en familjemedlem som har ett drogmissbruk eller drogberoende 

  
Missbruk och beroende har inte bara en negativ inverkan på den som använder droger, även 

anhöriga påverkas. Det har uppskattats att för varje person som missbrukar, påverkas minst två 

familjemedlemmar negativt (Copello, Orford, Velleman, Templeton & Krishnan, 2000). 

Orford, Velleman, Natera, Templeton & Copello (2013) skattar att antal vuxna 
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familjemedlemmar världen över som lider av en familjemedlems drogmissbruk är 100 miljoner. 

Att leva med missbruk i en familj innebär ofta stressrelaterade symtom som ångest, depression 

och psykosomatiska besvär för föräldrar och makar (Copello et al., 2000). Chock, bestörtning, 

förvirring, sorg och panik är vanliga reaktioner vid upptäckten av en anhörigs drogmissbruk 

(Oreo & Ozgul, 2007).  

Relationen föräldrar- barn och relationen föräldrar emellan påverkas negativt av ett barns 

missbruk på grund av de konflikter som skapas visade en studie av Bamberg, Toumbourou, 

Blyth & Forer (2001). Föräldrar hade ofta olika uppfattningar om hur problemet med barnet 

skulle hanteras. En förälder kunde till exempel kontinuerligt förlåta ett dåligt beteende, medan 

den andre ville blanda in polis eller kasta ut det drogmissbrukande barnet. Dock menar Bamberg 

et al. (2001) att alla föräldrar hanterade situationen så gott de kunde, utefter deras personliga 

resurser och kunskap. Studien visade att ensamstående föräldrar upplevde en stor brist på stöd 

i sitt försök att hantera sina problem med det missbrukande barnet. De kände större skuld till 

barnets problematik än vad föräldrar som levde ihop gjorde, vilket kunde ha att göra med att de 

inte hade någon att dela sin börda med. 

 Föräldrarnas roll i familjer där missbruk förekommer är viktig menar Bamberg et al. (2001), 

och säger att det första steget i att ge rätt vård till familjer där missbruk förekommer, är att börja 

med föräldrarna. Generellt finns där stor pessimism och känslor av hopplöshet. Föräldrar känner 

att de försökt hjälpa sitt barn på alla sätt som går, med lite, om något, hopp kvar om barnets 

tillfrisknad. De flesta föräldrar frågar sig vad de gjort för fel, och tänker ofta att om de hade 

gjort något annorlunda hade barnet inte börjat använda droger. I föräldrars försök att hjälpa och 

skydda sina barn, har de ofta gjort stora uppoffringar vad gäller tid, pengar, familj och inte 

minst emotionellt. De måste lära sig att ta hand om sig själva och sina egna behov, för att 

motverka utbrändhet. Bamberg et al. (2001) menar att likt en rådgivare behöver återhämtning 

för att effektivt kunna hjälpa andra människor, behöver dessa föräldrar det samma. 

Förlust och sorg är ett återkommande tema i föräldrars upplevelse i sin familjesituation, 

innebärande förlust av relationen till sitt vuxna barn, och förlusten av den person som barnet 

kunde och skulle ha blivit (Oreo & Ozgul, 2007). Ett missbruk förändrar den missbrukande 

personen på många sätt. Anhöriga beskrev det som att missbrukaren drog sig undan familjen, 

det förekom aggressivitet i form av irritation, verbala övergrepp och uppvisande av 

dominerande beteenden enligt en kvalitativ studie utförd av Orford, Velleman, Copello 

Templeton & Ibanga (2010). Studien var en summering av 20 års kvalitativ forskning kring 

anhöriga till missbrukande familjemedlemmar. I de värre fallen förekom hot, fysiskt våld mot 

anhöriga och ett förstörande av inredning. Utöver detta så var den missbrukande personen 

lögnaktig och bedräglig i sitt beteende. Anhöriga till missbrukare upplevde en ständig oro, inte 

endast för personen i fråga, utan även för sin egen mentala eller fysiska hälsa samt oro för andra 

familjemedlemmars hälsa och välmående. De kände sig hjälplösa, förtvivlade, skyldiga, arga, 

rädda och ensamma. Mammor mådde väldigt dåligt och uppvisade ofta tecken på extrem 

överansträngning. Att få stöd var av största vikt i situationen. Anhöriga upplevde att de mådde 

speciellt bra av att få emotionellt stöd. Att ha någon att prata med var hjälpfullt, särskilt om den 

lyssnande personen också hade erfarenhet av en anhörigs missbruk, då det gav en känsla av att 

bli förstådd. Studien visade även att det fanns motvillighet till att söka hjälp utanför den absolut 

närmsta familjen, på grund av en rädsla för att uppfattas som en misslyckad förälder / äkta hälft, 

eller skam för att ha en missbrukande anhörig (Orford et al., 2010).  

Rätt stöd från specialister var av stor betydelse för föräldrar till barn med missbruksproblem 

visade en kvalitativ studie av Butler & Bauld (2005). Stödet var förenat med ökad kunskap om 

droger, en känsla av att inte vara isolerad och en ökad empati för sitt barn. Resultatet visade 

även att adekvat stöd inte alltid var lätt att få för föräldrarna, och att de upplevde en brist på 

förståelse för sina behov när de sökte hjälp. I många fall fanns varken kompetens eller tid till 

att möta dessa föräldrars problematik. Familjeterapi kan bli ovärderligt för anhöriga då det 
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reducerar känslor av skuld och förvirring hos dem (Baharudin et al., 2014). Bradshaw et al. 

(2015) menar att det är viktigt att förstå vikten av hopp för anhöriga till en missbrukare då det 

kan bli en del av deras personliga återhämtning. Om de kan finna hopp för egen del, kan det 

hjälpa dem att förbättra kvaliteten i sitt eget liv, likväl som att mer effektivt kunna stötta den 

som missbrukar.  

 

 

Hopp 

 

Hopp har i århundranden ansetts vara viktig och kraftfull för människan (Dunn, 2016), och har 

identifierats över hela världen som avgörande för livet (Vellone, Rega, Galletti & Cohen, 2006). 

Fenomenet har uppmärksammats och erkänts av andliga tänkare likväl som av ateistiska 

filosofer och vetenskapsmän (Scioli, Ricci, Nyugen & Scioli, 2011). Hopp har kallats för en 

emotion, ett agerande, en dygd, en vana, attityd och passion (Smith, 2007). Oavsett om hopp är 

en dygd eller en psykologisk konstruktion, motiverar hoppet människor till en positiv 

förändring (Edwards & Jovanovski, 2016) och anses vara framtidsorienterad och inriktad på 

något som ännu inte har inträffat (Stein, Mann & Hunt, 2007).  

Snyder (1994) har utvecklat The Snyder Hope Scale, som används för att mäta människors 

nivå av hopp. Han menar att hopp inte är en emotion, utan definierar hopp som summan av den 

mentala viljestyrka och den styrka man har på vägen för att nå ett specifikt mål. Mål i denna 

mening är något objekt, erfarenheter och/ eller resultat som människan föreställer och önskar 

sig. Det kan exempelvis handla om relationer, hälsa och prestationer. Enligt Snyder (1994) är 

hopp ett sätt att tänka om sig själv snarare än någon omätbar filosofisk idé. 

 Genom att mäta människors nivå av hopp så kan man ta reda på om hoppet hjälper dessa att 

bemästra olika hinder i livet menar Snyder (1994). Han gör en distinktion mellan hopp och 

optimism. En optimistisk person kan ha en framtidsvision, men till skillnad från en hoppfull 

sådan så har den optimistiska inte nödvändigtvis en plan för att komma dit hon eller han vill. 

Dessutom så agerar en optimist på ett annat sätt än en hoppfull om denne stöter på hinder i livet. 

Den förra kan bli frustrerad och fastna i problemet, medan den senare istället försöker komma 

på lösningar för att komma kring hindret. 

Hopp är ett flerdimensionellt koncept med både affektiva, kognitiva och beteendemässiga 

dimensioner menar Dunn (2016). Scioli et al. (2011) definierar hopp som ett framtidsinriktat 

känslomässigt nätverk, konstruerat utifrån biologiska, psykologiska och sociala resurser. De 

har utvecklat State and Trate Hope Scale, som inte är lika målinriktad som The Snyder Hope 

scale. Scioli et al. (2011) menar att psykologer föredrar att närma sig fenomenet hopp ur ett 

målinriktat perspektiv, och att de därmed ignorerar viktiga faktorer som anknytning, överlevnad 

och andliga dimensioner av hopp. State and Trate Hope Scale, kan användas vid mätning av 

hopp hos en generell population likväl som hos personer som är i extra behov av hopp, det vill 

säga individer som upplever sig ha problem socialt, emotionellt eller fysiskt. 

  

 

Hoppets inverkan på människor 
 

Seligman (2017) menar att positiva känslor som exempelvis förtroende, hopp och tillit bäst 

hjälper oss människor när livet är som svårast, inte när livet är enkelt. Frankl (2008) bevittnade 

under andra världskriget på koncentrationslägret Auschwitz hur många fångar överlevde tack 

vare sitt hopp om att få komma hem till julen 1944, och hur de gav upp hoppet och avled av 

sina sjukdomar och/ eller svält när de insåg att det inte skulle hända.  

Olika studier har gjorts om hoppets inverkan på människor vid olika typer av fysisk och 

psykisk ohälsa. Hopp var den enda prediktorn för äldres (över 60 år) psykiska och fysiska hälsa, 
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bland variabler som optimism, dödsångest, känsla av kontroll (”locus of control”) och socialt 

stöd. Detta visade en korrelativ tvärsnittsstudie av Barnett (2014). Broadhurst & Harrington 

(2016) undersökte meningen av hopp hos patienter som fick palliativ vård genom att utföra en 

litteraturstudie. Resultatet visade att döende patienter behöll hoppet oavsett hur nära döden de 

var, och detta var kopplat till deras andlighet som inte alltid behövde ha med religion att göra. 

De patienter som hade stöd från nära och kära, samt fick ha sina smärtor och symtom under 

kontroll, var mer benägna att känna hopp om framtiden än andra patienter i studien. 

Föräldrar till vuxna barn med psykisk sjukdom (schizofreni) hade ett övergripande hopp för 

sina vuxna barn vad gällde kategorier som framtida arbete, studier, vänner, kärlek och familj 

visade en studie av Stein et al. (2007). Dessa föräldrar upplevde generellt en större glädje än 

sina barn, om deras förhoppningar om barnen realiserades. 

Att uppleva hopp om framtiden kan bidra till en minskad sannolikhet för droganvändning 

hos ungdomar visade en studie av Brooks, Marshal, McCauley, Douaihy & Miller (2016). 

Ungdomar mellan 14–19 år fick svara på olika frågor vad gällde deras tro på sin framtid. 

Resultatet visade att ju högre resultat i upplevelse av hopp, desto mindre var sannolikheten att 

de skulle använda droger av olika slag. Brooks et al. (2016) menar att ett drogmissbruk i sin tur 

kan minska känslan av hopp, och därför kan hopp vara ett modifierbart ämne att använda sig 

av inom olika typer drogprevention. 

Vad gäller hopp i yrkeslivet, så är det ytterst viktigt att arbeta hopporienterat inom socialt 

arbete. Hopp kan uppmuntra både klienter och socialarbetare till att ha en vision, att arbeta mot 

en positiv förändring, samt hjälpa de inblandade att orka hålla ut vid eventuella svårigheter 

(Collins, 2015).  

Veres et al. (2014) menar att det behövs mer forskning kring hopp, då det kan leda till att 

sjukdomsrelaterad information kan utformas på så sätt att det kan främja hopp hos patienter.  

Undersökningen de gjorde visade att hopp främjades genom att patienter fick bra information 

kring sina kroniska sjukdomar som exempelvis fibromyalgi och inflammatorisk artrit, samt att 

information gavs om förväntat resultat av behandling. De poängterar samtidigt att det behövs 

mer forskning kring hopp på ett bredare plan, likt Broadhurst & Harrington (2016) som menar 

att hopp är ett komplext och högst personligt fenomen, som behöver utforskas mer. 

Hopp är bevisligen viktig för människan i livets alla skeden, då det implicerar förtroende 

och optimism inför framtiden (Broadhurst & Harrington, 2016), medan hopplöshet är kopplat 

till depression och självmordstankar (Benzein & Berg, 2005). Upplevelsen av hopplöshet 

innehåller två huvudsakliga element, ett; förväntning på att ett högt önskvärt resultat inte 

kommer att ske eller att det kommer att få ett mycket negativt resultat, två; tron på att man inte 

har förmågan att göra något åt de förmodade resultaten (Henry, 2004). 

Föräldrar till barn med missbruksproblem är många, forskning har visat att de lider, och att 

de inte sällan glöms bort. Butler & Bauld (2005) menar att det har forskats förvånansvärt lite 

kring föräldrar i denna kontext, och empirisk forskning har ännu inte fokuserat på vikten av 

hopp hos familjemedlemmar till missbrukare (Bradshaw et al., 2015). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Då upplevelsen av att vara förälder och den att känna fenomenet hopp är unik och subjektiv, 

kan en fenomenologiskt inriktad kvalitativ studie ge ökad kunskap och förståelse för hur 

föräldrar utifrån sin levda vardag upplever hopp i sin familjesituation. Med en fenomenologisk 

inriktning tillåts deltagarna berätta om sin levda vardag så som de upplever den. Syftet med 

denna studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med 

missbruksproblem. Detta med hjälp av tre frågeställningar: Vad kan ge föräldrar hopp i relation 
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till ett barns missbruk? Vilken betydelse kan hopp ha i relation till ett barns missbruk? Vad kan 

få föräldrar att förlora hoppet om ett barn i dess missbruk? 

 Studiens resultat kan ha teoretisk betydelse då det saknas forskning kring dessa föräldrar 

och betydelsen av hopp. Resultatet kan komma att få praktisk betydelse då föräldrar i studien 

berättar vad de upplever vara brister inom socialtjänst, beroendevård och psykiatri och uttrycker 

önskemål om förändring. 

 

 

Metod 
 

Deltagare 

 

Studiens inriktning vid val av deltagare var föräldrar till barn med drogmissbruksproblem. 

Målet var att få variation i urvalet vad gällde kön, ålder, civilstånd, yrke samt erfarenhet av 

barns missbruk. Detta resulterade i fyra mödrar till söner, tre fäder till döttrar samt en styvfar 

till en styvson. Föräldrarna som var i åldrarna 39–62 år (M = 48.13, SD = 6.56) hade yrkena 

säljare, dekoratör, undersköterska, akutsjuksköterska, glasmästare, officer, regionssäljare samt 

fastighetsskötare. Dessa bodde på olika orter i Västmanland, Västergötland och Södermanland. 

Fyra av dessa levde i ett samboförhållande, tre var gifta och en var ensamstående. Hälften av 

deltagarna var för författaren okända människor, resterande var bekantas bekanta. Två av 

deltagarna kom från samma familj, men hade ett varsitt barn med missbruksproblem från 

tidigare förhållanden. De åtta vuxna barnen var i åldrarna 19–40 år (M = 26.63, SD = 6.30). Två 

av dem var drogfria, fyra var aktiva missbrukare, en bodde på ett stödboende och en var avliden 

till följd av drogmissbruk. Två föräldrar som i början av studien tackade ja till att delta, ångrade 

sig sedan. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material 
 

Till de halvstrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide innehållandes fem frågor 

gällande förälderns upplevelse av hopp i relation till sitt barn och dess missbruk. Fråga ett och 

två handlade om huruvida föräldern känt hopp i sin familjesituation, och vilka olika källor till 

hopp där fanns. Då tidigare forskning beskrivit hopp som en viktig bemästringsstrategi i svåra 

tider (Vellone et al., 2006), var fråga tre och fyra utformade för att undersöka just detta, om 

hoppet på något sätt hjälpt föräldern och / eller barnet på något sätt och i så fall hur. Fråga fem 

handlade om att tappa hoppet om barnet i dennes missbruk, om föräldern upplevt sig gjort detta 

någon gång, eller skulle kunna göra, och vad som i så fall skulle vara orsaken. Alla frågor 

användes som underlag för att täcka studiens tre huvudsakliga frågeställningar. En penna och 

ett kollegieblock fanns tillgängligt vid eventuellt behov av att anteckna något. Intervjuerna 

spelades in med en smartmobil och transkriberades med en laptop. 

 

 

Procedur  
 

Författaren skrev ett öppet inlägg på sin privata Facebooksida, där det beskrevs att denne skulle 

skriva C-uppsats i psykologi om föräldrar till barn med missbruksproblem, då detta var en 

bortglömd grupp som det inte fanns mycket forskning eller kunskap om. Det framgick även när 

intervjuerna avsågs starta, önskan om typ av deltagare och till vem och hur dessa var välkomna 

att kontakta vid intresse och/ eller funderingar kring studien och ett deltagande. Inlägget delades 

även vidare av några av författarens vänner, samt lades av författaren upp på tre olika sidor på 
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samma sociala media där anhöriga till missbrukare var medlemmar. Detta resulterade i att fyra 

av deltagarna på eget initiativ skrev via Messenger med önskan om att delta. Dessa personer 

kontaktades sedan via telefon av författaren för att själva få vara med och bestämma tid och 

plats för intervjun. Då en del av författarens bekanta kände till personer som kunde tänkas vara 

potentiella deltagare, tillfrågades dem om tillåtelse om att dela deras telefonnummer till 

författaren, vilket de gav samtycke till. Dessa kontaktades vid första tillfälle av författaren via 

telefon, då syftet med studien presenterades. Alla fyra valde att tacka ja till ett deltagande, och 

tid och plats för intervju bestämdes där och då, efter deras önskemål.  Efter denna första kontakt 

per telefon med var och en sändes ett missivbrev via e-post, vilket innehöll en kort presentation 

av författaren, kontaktuppgifter till denne och till handledaren. I brevet beskrevs syftet med 

studien samt de etiska principer, samtycke och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011), som 

avsågs efterföljas. Det framgick även hur länge intervjun beräknades pågå och att den skulle 

komma att spelas in. Före intervju och inspelning började, informerades deltagarna på nytt om 

studiens syfte, samt om etiska principer. Det berättades även om att deltagandet var frivilligt, 

att deltagaren kunde välja att inte svara på frågor samt att de närsomhelst var fria att avsluta sin 

medverkan och tillfrågades om där fanns några funderingar. När så intervjun startade, fick 

deltagaren svara på vilket yrke och civilstånd denne hade, för att sedan berätta litet om sitt barn, 

dennes missbruksproblematik samt nuvarande situation innan den inledande frågan ställdes, om 

föräldern någon gång hade känt hopp i sin familjesituation. Deltagaren talade sedan fritt kring 

sina upplevelser och vid behov och tillfälle ställdes passande uppföljningsfrågor samt tolkande 

frågor som ”menar du att” för att försäkra att svaren uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuguidens fem frågor utgjorde ett underlag för de frågor som ställdes, dessa kunde 

dock komma att omformuleras något så att de passade in i samtalet, men innebörden var den 

samma. Intervjuerna avrundades med frågan om deltagarna ville tillägga något.  

Tre intervjuer genomfördes i ett av författaren bokat grupprum på det lärosäte denne 

studerade, tre skedde via telefon då dessa deltagare inte hade möjlighet att bli intervjuade 

ansikte mot ansikte, och två intervjuer genomfördes i författarens hem. Telefonintervjuerna tog 

24 minuter (M = 24.33, SD = 4.19), de övriga tog 51 minuter (M = 50.99, SD = 5.64). Direkt 

efter intervjuerna, efter att inspelningen avslutats, tillfrågades alla deltagare om hur det kändes, 

och om hon/ han mådde bra, vilket de upplevde att de gjorde. 

 

 

Databearbetning 
 

Då den kvalitativa studien handlade om ett centralt begrepp som hopp och hur detta upplevdes 

av föräldrarna som deltog, antogs en fenomenologisk ansats, då fenomenologi pekar på intresset 

att förstå fenomen utifrån deltagarnas perspektiv, och hur dessa upplever sin levda vardagsvärld 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Den valda analysmetoden fenomenologisk 

meningskoncentrering, anpassad efter Kvale & Brinkmann (2014), ansågs lämplig då metoden 

går ut på att leta efter naturliga meningsenheter, för att sedermera utveckla deras huvudteman. 

Analysen var av induktiv karaktär då teman identifierades utifrån vad som framträdde i 

datamaterialet. 
De inspelade intervjuerna transkriberades var och en direkt efter att respektive intervju var 

genomförd. Endast utsagor som hade med studiens syfte att göra, vad hopp innebär för föräldrar 

vars barn har ett drogmissbruk, skrevs ner. Exempel på sådant som inte skrevs ner var om 

deltagarna berättat något om sig själva som barn eller unga. Deltagarnas pauser och emotionella 

uttryck som skratt och suckar transkriberades, betoningar på ord kursiverades. Författarens 

bekräftande svar som exempelvis ”mm” och ”ja” skrevs inte ner. Total mängd transkriberad 

text uppgick till 45 stycken sidor i tolv punkters Times New Roman.   
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Efter transkribering genomlästes texten noggrant för att ge en känsla av helheten för att sedan 

meningskoncentreras. Detta genom att analytiska frågor (Kvale & Brinkmann, 2014) i form av 

studiens frågeställningar ställdes till texten, varpå de citat som gav svar på de olika frågorna 

extraherades, grupperades under den frågeställning den gav svar på i ett Worddokument, och 

tilldelades en överskrift utifrån vad som dominerade meningsenheten, som till exempel ”jobb” 

eller ”behandlingshem”. Dessa moment genomfördes likadant med alla åtta intervjuer.  

Därefter skrevs alla analyser ut, meningsenheter med sina överskrifter klipptes ur, kodades 

med deltagarnas namn samt siffran ett, två eller tre beroende på vilken av de tre frågeställningar 

de svarat på, för att hålla isär vem som sagt vad. Innan alla meningsenheter skulle sorteras under 

respektive frågeställning, kontaktades en deltagare av författaren för att få en djupare förklaring 

till en specifik återkommande utsaga. Efter detta grupperades meningsenheterna under 

preliminära övergripande teman, under den av de tre frågeställningarna de tillhörde.  

 Nästa steg i analysen var att formulera mer abstrakta teman utifrån vad som var en 

gemensam nämnare för de olika meningsenheterna. När mer abstrakta teman började framträda 

ur analysarbetet, lästes de ursprungliga intervjuutskrifterna på nytt, där nya analytiska frågor 

ställdes till texten, som exempelvis ”kan en sysselsättning leda till hopp” vilket ledde till att fler 

relevanta utsagor för de funna temana upptäckes. Dessa frågor skiljde sig från de ursprungliga 

analytiska frågor, där syftet var att finna svar på vad som kan leda till hopp. I det senare fallet 

hade frågorna ett specifikt ämne i fokus. 

De ursprungliga manifesta temana i analysen, de som hade namn som indikerade närhet till 

texten, reducerades till resultatets slutliga teman, de som på ett abstrakt plan beskrev innehållet 

på tillhörande underteman, vilka beskrev det centrala innehållet i vad deltagarna sagt, på en 

övergripande nivå. Exempel på ett tema som genererades från analysen är ”Föräldrars önskan 

om barnets drogfrihet”, med undertemana ”Behandling” samt ”Andra vägar till ett önskat 

avståndstagande till droger” baserades på citat som exempelvis ”Det största hoppet var när han 

tog den där längre behandlingen på ett behandlingshem, som han vidhöll och genomgick”, och 

en annan meningsenhet som löd ”Han har varit på fem-sex olika behandlingshem runtom i 

Sverige. Vid varje behandling han varit på har jag hoppats och trott”. Två temanivåer 

identifierades där så var möjligt.  

Det som utgjorde att ett tema blev ett tema, kunde beror på hur många av deltagarna som 

uttryckte liknande erfarenheter och tankar kring något specifikt ämne. Ett tema kunde även bli 

ett tema även om bara en del av föräldrarna talat om ett speciellt ämne. Så var fallet när temat 

”Dåligt samarbete hjälpinstanser emellan” framträdde i analysen. Det avgörande för att detta 

kunde ske, var hur omfattande dessa föräldrar talat om samma sak. 

Utskrifterna förvarades genom hela arbetet på ett säkert ställe i författarens hem och 

inspelningarna raderades när de inte längre behövdes. En deltagarvalidering utfördes under 

arbetets gång genom att två mammor, en pappa och en styvpappa fick läsa den färdiga 

resultatdelen, för att se om de upplevde sig kunna relatera till texten, och om där fanns något 

de ville tillägga. Alla fyra föräldrar uttryckte att de kunde känna igen sig i texten, samt att de 

inte hade något de ville lägga till.  

 

 

Resultat 
 

Deltagarnas upplevelse av hopp i relation till barnets drogmissbruk beskrivs enligt deras egna 

utsagor, vilka klargörs ytterligare med utvalda citat. Dessa har i vissa fall redigerats från 

talspråk till skriftspråk, innebörden är dock densamma. Alla teman med respektive underteman 

presenteras under den frågeställning de belyser (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Frågeställningar och sammanhängande huvud- och underteman samt exempel på 

meningsenheter 

Frågeställning                     Tema Undertema  Meningsenheter (exempel) 

 

Vad kan ge föräldrar hopp 

i relation till ett  

barns missbruk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken betydelse kan hopp 

ha i relation till ett 

barns missbruk? 

Föräldrars 

önskan om 

barnets 

drogfrihet 

 

 

 

 

 

Ett vanligt liv 

 

 

 

 

 

 

 

Hopp som en 

kraftkälla 

 

 

En hjälp till 

barnet 

Behandling 

 

 

 

Andra vägar  

till ett önskat 

avståndstagande 

till droger  

 

Sysselsättning 

och/ eller boende 

 

 

Andra källor till 

hopp 

 

 

 

 

 

 

Det största hoppet var när han 

tog den där längre behandlingen 

som han vidhöll och genomgick 

 

Nu sist så sa hon att hon skulle 

lägga av helt med alkohol, så 

vi får hoppas att det verkligen 

blir så 

 

Jag vill att hon ska ha ett 

normalt skötsamt liv utan 

konstigheter 

 

När han är hel och ren. Då mår 

jag bra 

 

 

Hoppet har hjälpt mig, det är ju 

det man levt på, och hoppats 

 

 

Jag tror vårt hopp hjälpte 

honom, vi har inte liksom stött 

bort honom 

    

    

Vad kan få föräldrar att  

förlora hoppet om ett barn 

i dess missbruk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnets brist 

på motivation 

 

Många års      

missbruk 

 
 

Föräldrars 

dåliga 

mående 
 

Dåligt 

samarbete 

hjälpinstanser 

emellan 

 

 

 

 

Om hon lägger ner så gör jag 

också det 

 

Han har missbrukat så länge så 

han vet inte hur man ska vara 

eller leva utan droger 

 

Ärligt talat så mådde jag bäst 

när jag inte hade kontakt med 

honom under nästan ett år 

 

Jag tycker att de ger upp direkt 
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Vad kan ge föräldrar hopp i relation till ett barns missbruk? 

 

Alla åtta föräldrar i studien berättade att de känt hopp när deras barn antingen fått någon form 

av behandling för sitt drogmissbruk, om barnet på något annat sätt försökt tillfriskna, eller på 

något sätt uttryckt att det fanns planer på att sluta använda droger. 

 

Föräldrars önskan om barnets drogfrihet. De sex föräldrar vars barn fått behandling mot sitt 

missbruk uttryckte sig alla känna hopp vid dessa tillfällen. Barnen hade bott på ett eller flera 

olika behandlingshem och/ eller stödboende. Två av barnen hade behandlats både frivilligt och 

enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 1988:870), som deras mödrar anmält 

att de var i behov av. En mamma berättade att henne son bott på sex olika behandlingshem, och 

vid varje behandling hade hon hoppats och trott på tillfrisknad. En annan mamma sade att vid 

varje ny inskrivning på ett boende ”då började jag tänka att nu kanske det vänder, nu vill han 

det här” (F5). Det största hoppet sade en förälder om sin styvson, var när han tog emot en längre 

behandling som han vidhöll och genomgick. Föräldrarna upplevde att både de själva och deras 

barn mådde bättre under barnets vistelse på ett boende. 

Hon gick ner mycket i vikt under den här drogperioden och var väldigt smal en tid. När 

hon bodde på stödboendet så började hon gå upp i vikt. Och där kände jag att det blev en 

skjuts, nu är vi på rätt väg. Där kände jag att hoppet blev ännu större. Hon hade varit lite 

grå som person och nu började hon skina upp. Jag såg på henne att hon mådde bra, att 

hon fick hoppet tillbaka. (F6) 

En mamma berättade att hon var extra nöjd med ett av de olika behandlingshem som hennes 

son bott på. Det gav henne hopp då sonen fick möjlighet att bygga upp ett liv där vilket gav 

honom den självkänsla som han aldrig haft. Han fick tandvård, det fanns möjlighet att ta körkort 

och han fick arbeta i veckorna. På andra ställen menade hon, blev han antingen medicinerad 

eller erbjöds tolvstegsprogram och när han skrevs ut så fungerade inte eftervården, ”och det är 

där dom faller, för dom har ju ingenting” (F1).  

Två av barnen hade aldrig tagit emot någon form av behandling. Föräldrarna hade likt de 

övriga i studien en önskan om att deras barn skulle bli och/ eller hålla sig drogfria. De hoppades 

att de skulle finna andra vägar till att avstå från droger. Det ena barnet missbrukade både 

mediciner, knark och alkohol vilket pappan hoppades på att hon skulle sluta med, och att hon 

inte skulle använda något annat som substitut. Han ville att hon skulle sköta sig, men menade 

att bollen låg hos henne. 

Hon flippade ur här i helgen igen med alkoholen. Dagen efter hade hon ångest och bad 

alla om ursäkt och sa att hon skulle sluta dricka alkohol helt och hållet. Hon säger själv 

att hon inte behöver hjälp då hon slutat förut och det har fungerat bra. Så att ja, det står ju 

för henne. (F4) 

Den andra pappan berättade hur deras dotter hade varit djupt nere i missbruket samt kriminell, 

men skötte sig sedan cirka ett år tillbaka utan någon typ av behandling. Hon hade dock krav på 

sig från frivården och drogtestades två gånger i veckan. Efter en bilolycka under drogpåverkan 

hade hon under tid på sjukhus och häkte reflekterat, bestämt sig för att ändra livsinriktning, och 

gjort så. Pappan och hans fru var nu ”försiktigt positiva” som han sade, och tog en dag i sänder. 

Oron fanns dock att dotter skulle återgå till missbruket. 

Det kändes väldigt hoppfullt men samtidigt så undrade man. Det har varit så illa nu i ett 

och ett halvt år och man har gått och mått väldigt illa över det hela så, är det bara en lögn, 

kommer hon bara gå fri ute på gatorna och vara tillbaka i ett missbruk om en månad eller 

så?  Den där oron finns ju. (F3) 

 

Ett vanligt liv. Det fanns hos fem stycken av föräldrarna en önskan om att allt skulle fungera, 

att barnen skulle lyckas hålla fast vid det som var bra för dem i egenskap av ”ett normalt 
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skötsamt liv utan en massa konstigheter” som en pappa sade. De två föräldrar vars barn var 

aktiva missbrukare kände hopp av annat, likt den mamma vars son var avliden. Det kunde 

handla om att barnet en stund bar på ett leende, eller en önskan om att barnet skulle få adekvat 

vård för sitt missbruk.  

 Barnens eventuella arbete, studier, praktikplats och/ eller boende var en källa till hopp för 

föräldrarna. Den positiva utvecklingen med tillfrisknad, samt den miljö med jobb och bra 

boende som han lyckats ordna till sin dotter, nämnde en pappa hade givit honom hopp. Mellan 

nykterhet och återfall i 20 års tid innan drogerna tog hans liv, hade ett barn arbetat och skött sig 

som längst i två år för att sedan återfalla i missbruket igen. Mamman sade att hon hoppades 

hela tiden under denna tid. Att det alltid fanns något som ingav hopp ”som när man fick ordning 

på honom, när han äntligen fick någon praktikplats, då kände jag nu, den här gången fixar han 

det” (F 5). Även studier talades det om på olika sätt. Föräldrarna blev hoppfulla av att barnet 

studerade eller så hoppades de på att de skulle börja studera. En pappa berättade om sin dotter 

som trots sitt missbruk skötte ett arbete. 
Alltså jag tycker ju det här är jättetråkigt. Jag skulle vilja att hon var inom citationstecken 

”ett normalt barn” som sköter sig, går i skolan, har pluggat. Nu sköter hon sitt jobb 

exceptionellt som hon har och alltihopa, men det är ju inte det här vanliga du vet. (F4) 
Det fanns dels hopp i att barnen skulle få ett vanligt liv, och dels i att barnets skulle hålla fast 

vid ett redan befintligt sådant. En mamma hoppades att hennes son skulle fortsätta klara av att 

behålla det jobb och den flickvän han hade, och att han skulle få en ny lägenhet efter den 

andrahandslägenhet han bodde i för tillfället.  

De mammor vars söner hade 14 respektive 15 års missbruk bakom sig, genomgått en eller 

flera behandlingar men som fortfarande var aktiva missbrukare, uttryckte inte att de hoppades 

på ett ordnat liv i den mening de övriga föräldrarna gjorde. En av mammorna uttryckte att hon 

på något sätt resignerat vad gällde sonens framtid om ett ”normalt” liv men kunde istället finna 

andra källor till hopp. 

Det kan vara sådana här enkla saker som att han har kommit hem hit och bara varit glad 

och ätit lite mat, då har jag känt så här ”yes”. Och när han skrattar eller ler. Då han är hel 

och ren mår jag bra. För han har ju svårt att sköta hygien och kläder, det kan lukta lite 

illa. (F2) 

 

Den andra mamman lade sitt hopp till att socialtjänst och beroendemottagningen skulle 

samarbeta bättre och inte ge upp om hennes son, vilket hon menade att de gjort många gånger. 

”Trots att han inte klarar av att sluta med någonting så ska inte de ge upp utan de ska fortsätta 

tills han antingen ligger i graven eller har tagit livet av sig” (F1). Hon ville att systemet helt och 

hållet skulle ses över så att både den beroende personen och dess anhöriga fick bättre stöd av 

samhället. Det barn som avlidit hade börjat intressera sig för att läsa Bibeln och besökte kyrkan 

ett par gånger innan han dog. Det räckte inte för honom sade mamman, men det hade skänkt 

henne hopp. 

 

 

Vilken betydelse kan hopp ha i relation till ett barns missbruk? 

 

Föräldrar i studien upplevde att det hopp de känt varit till hjälp för både dem själva, och för 

barnen i kampen mot missbruket.  

 

Hopp som en kraftkälla. Hoppet uttrycktes ge sex av föräldrarna ork och uthållighet dels i 

att fortsätta hjälpa barnet, dels att stå ut själva i deras situation med barnens missbruk. En 

mamma menade att hon levt på hoppet.  
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Hoppet har hjälpt mig, det är ju det man levt på, och hoppats. Jag kände hopp hela tiden, 

i 20 år, annars tror jag inte man skulle orka. Och man har bett då liksom, nästan till Gud 

att nu den här gången. Nu ska det gå. (F5) 

Samma person berättade vidare att en till två månader innan hennes son gick bort på grund av 

missbruket, hade hon pratat med sin mamma i telefonen och sagt: 

Jag vet inte vad jag ska göra, nu orkar jag inte längre. Jag kände att jag orkar inte längre, 

jag har lust att slå sönder hela, bara avreagera mig, jag blir tokig för jag orkar inte. Då vet 

jag att då kändes det att, nej. Men på nåt vis så kom man tillbaka. Och orkar igen. (F5)  

Styvpappan i studien sade att hoppet hade hjälpt honom att orka i den fleråriga process som 

varit med styvsonens nykterhet och återfall. Det hade även fått honom att förstå att livet inte är 

antingen svart eller vitt. Han hade sett sin frus känslomässiga berg och dalbana i relation till 

sonens missbruk, och vilken betydelse hoppet har i en sådan relation.  

En mamma sade att hoppet om att sonen skulle sluta missbruka gjorde att hon orkade kämpa så 

länge som hon gjorde. Det ständiga hoppet om att det skulle vända när han började besöka 

psykiatrin för samtal, gå på daglig aktivitet, eller skriva in sig på en skola, fick henne att vilja, 

och orka fortsätta hjälpa honom. En annan mamma berättade om hur hennes son efter att ha 

legat på sjukhus velat ta återfall, och trots hennes besvikelse fortsatte hon ändå att hjälpa 

honom, då hon hoppades på att han skulle bli drogfri. 

När han blev utskriven från strokeavdelningen så åkte vi och handlade mat och plötsligt 

var han borta i affären, vi ringde och letade. Sedan dyker han upp och sade att han gått 

vilse och vi trodde ju på honom. Sedan åker vi hem till honom och går in med 

matkassarna, då glider en flaska sprit ur hans arm. Han hade gått till bolaget direkt från 

utskrivningen. Då kände jag bara nej fan jag skiter i det här! Sen efter två dagar var man 

där igen. (F5) 

En pappa sade att hoppet gjorde att han i situationen med sin drogmissbrukande dotter tog tag 

i problemet, och inte gav upp och tyckte synd om sig själv. ”Jag tänker att okej vi har ett problem 

vi måste lösa det. Jag tror att allt går att lösa. Det finns hopp för alla människor. Det finns alltid 

en utväg” (F6).  En mamma menade att hoppet är det sista som överger en människa. Hon sade 

att när sonen var på behandling, kände hon att hoppet skänkt henne en inre frid samt att hon 

känt ett mindre misslyckande i sitt moderskap. Hon funderade ofta på om hon gjort något fel 

som förälder, och vad hon hade kunnat göra annorlunda för att förhindra att sonen började 

missbruka droger. 

 

 En hjälp till barnet. Sex stycken av föräldrarna ansåg att deras hopp hjälpt barnet på olika 

sätt, vilket de upplevde var av betydelse. De ville inte att deras barn skulle känna sig ensamma 

och/ eller stigmatiserade utan behandlas med värdighet och få uppmuntran när de försökte bli 

drogfria, samt att de skulle känna att de hade någon som trodde på dem. ”Jag tror vårt hopp 

hjälpte honom, vi har liksom inte stött bort honom. Vi har ju ansett att han är värd något, att 

han är duktig, att han fixar och du kommer att ordna det här” (F 5). En mamma sade vid 

upprepade tillfällen hur viktigt det var för henne att hennes son blev behandlad som människa, 

trots att han var missbrukare. Hon försökte se till att han kände sig värdig och likställd andra, 

vilket var positivt för honom och hans dåliga självkänsla. 

Alla mammor i studien berättade hur de antingen städat och gjort fint i sina söners lägenheter 

så de skulle trivas och må så bra som möjligt, eller hur de åkt med olika sorts inredning och 

växter för att göra fint i rummet på det behandlingshem eller stödboende de bott på. Allt för att 

skänka hopp. En mamma menade att alla människor behöver någon som tror på en, ”jag har 

inte velat att han ska vara själv mot hela världen. Han har verkligen bara haft mig som trott på 

honom” (F2). En styvpappa berättade att han och hans frus hopp förmodligen hjälpt styvsonen 

att hålla sig vid liv.  
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Vårt hopp i honom och att visa tålamod, att handskas med det här under en längre period 

istället för att bryta direkt då han var så pass destruktiv i sitt missbruk och överdoserat 

flera gånger. Hade vi inte haft hoppet, då skulle han inte gå omkring under solen idag. 

(F7) 

En pappa menade att hans dotter upplevt att han varit jobbig i sitt agerande vad gällde hennes 

missbruk. Han hade bland annat letat upp folk som sålt droger till henne och ”skrämt upp dom”. 

Detta hade han gjort för att dottern skulle komma ifrån drogerna. Även om hans hopp och kamp 

bidragit till att hon till slut blev drogfri, så sade han: 

Jag tror inte hon är medveten om det idag, jag tror inte hon har kommit till insikt riktigt i 

och med att hon fortfarande är så pass ung. Men jag tror att en vacker dag, speciellt om 

hon får egna barn, så kommer hon förstå varför man har agerat som man gjort. (F6) 

 

 

Vad kan få föräldrar att förlora hoppet om ett barn i dess missbruk? 
 

Föräldrarna i studien kände att de fick nog när deras barn inte visade tillräckligt med egen vilja 

att förändra sin situation, och/ eller när processen med droganvändandet varit utdragen. En 

upplevd brist på hjälp från olika instanser kunde vara en orsak till upplevd hopplöshet. 

 

Barnets brist på motivation. När fyra stycken av föräldrarna på olika sätt insåg att deras barn 

inte ville få hjälp för sitt drogmissbruk, eller att de gång efter gång förstörde något som var bra 

för dem på vägen till drogfrihet, valde föräldrarna att släppa taget. De kände att det inte fanns 

någon anledning att hoppas och tro, om inte deras barn gjorde så. Återkommande uttryck hos 

föräldrarna var att de ”släppte taget” och att de ”inte orkade mer”. En mamma blev besviken 

när sonen såg fram emot att få en lägenhet och hade en plan för framtiden som han sedermera 

förstörde. 

Vad ska jag gå och hoppas på ska bli bra? Det är klart att det här inte kommer att funka 

så länge han inte själv vill till 100 procent. Där någonstans kände jag, nu släpper jag. Nu 

tänker inte jag hålla på och stötta längre. Jag orkar inte. (F8) 
En pappa menade att han fortfarande hade hopp om sin dotters framtid, trots att hon var 

blandmissbrukare, men menade att om hon lade ner det hela så valde han också att göra det. 

”Jag jagar inte, det finns ju gränser. Alltså det brinner till i huvudet på en, man tjatar bara håret 

av sitt eget huvud om man håller på att jaga”. (F4) 

Styvpappan i studien sade att han kunde tappa hoppet till en viss del på grund av återfall eller 

dåliga beslut, om styvsonen exempelvis inte fullföljde sådant han åtagit sig, ”man tappar inte 

hoppet, utan hoppet släcks litegrann. Vi har aldrig tappat hoppet helt. Inte så länge han lever” 

(F7).  

En mamma berättade att hon kände att hon vänt ut och in på sig själv i flera år för sin sons 

skull. Hjälpt och stöttat. Hon hade byggt upp flera hem åt honom, städat upp i hans smutsiga 

lägenheter. Efter att han vid ett tillfälle blev utskriven från psykiatrin som han legat inne på i 

en vecka, hade hon ifrågasatt om där fanns en plan, vilken typ av eftervård som skulle ske, ”då 

blev han helt galen och skrek åt mig att sluta leka en jävla psykolog. Då fattade jag att nej, han 

vill inte ha hjälp. Då kände jag att nu räcker det!” (F2). 

 

Många års missbruk. Två föräldrar i studien uttryckte att de helt tappat hoppet om sina barn. 

En mamma sade att det var för att sonen missbrukat droger så pass länge att han inte längre 

visste hur han skull vara, eller leva utan droger. Han hade missbrukat i 14 år. En annan mamma 

vars son dog efter 20 års missbruk, sade att de sista månaderna han levde hade hon och hennes 

man tappat allt hopp. Det hade sonen också gjort. 
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 En annan mamma uttryckte att det inte fanns mycket hopp kvar. Sonen hade missbrukat i 

15 år, ”det är en otrolig sorg. Jag säger fortfarande att min son är död fast han lever, för det är 

inte det barnet jag födde. Som växte upp med mig. Det är inte alls den personen” (F2). Trots 

detta så kunde denna mamma känna att det kanske fanns ett hopp för sonen ändå, de gånger han 

mådde relativt bra. Hon hoppades att det skulle ske en förändring innan hon själv dog så hon 

”slapp ligga under jorden och vara orolig” (F2).  

 

Föräldrars dåliga mående. Tre av föräldrarna upplevde att de varit tvungna att släppa taget 

för sin egen skull, och att de mådde bättre av detta. En mamma hade kommit på sig själv med 

att hela tiden titta på sin telefon för att se om sonen hört av sig, eller om han varit aktiv på 

Facebook. Hon kunde på så sätt konstatera att han levde för en timme sedan. Sonen hade 

missbrukat till och från i sju år. 

Det låter jättekonstigt att man släpper taget om sitt barn och mår bättre. Men man måste 

på något sätt komma dit. Jag går under om jag hela tiden går och funderar och grubblar. 

Det är nog först nu som jag har gett upp men då har jag nog gett upp att kämpa för honom, 

att nu räcker det. Nu släpper jag taget. Nu klipper jag. För att kunna överleva själv. För 

att man sliter ut sig själv helt. (F8) 

En pappa vars dotter var blandmissbrukare sedan flera år tillbaka sade, ”jag ska inte säga att jag 

inte bryr mig för det gör jag, men jag orkar inte belasta mig själv. Alltså jag pallade inte, mitt 

liv måste ju fortsätta” (F4). En mamma berättade hur hon släppt taget efter att ha funnits som 

stöd för sin son i hans missbruk i 15 år.  

Ärligt talat så mådde jag bäst när jag inte hade kontakt med honom under nästan ett år. 

Från början var det jättejobbigt men sedan kunde jag nästan komma på mig själv i tanken 

att jag har tre, nej jag har fyra barn. Så pass var jag på väg att skjuta iväg honom. Jag 

måste ju liksom. Jag var väl tvungen att göra det för syskonen, dom kommer så jävla 

mycket i kläm. Det är så orättvist. (F2) 

 

 Dåligt samarbete hjälpinstanser emellan. Tre av mammorna i studien, som hade barn med 

ett långt och utdraget missbruk, återkommande återfall eller som avlidit till följd av 

drogmissbruk, uttryckte ett missnöje över samarbetet mellan socialtjänst, beroendevård och 

psykiatrin. De ansåg alla att där rådde en brist dem emellan. De ville se ett förbättrat samarbete, 

och ett utrymme för föräldrars faktiska kunskap om sina egna barns problematik. Mamman vars 

son avled till följd av missbruket hade velat få ett LVM på sin son det sista året han levde, hon 

hade gjort flera försök hos socialtjänsten men det hände aldrig någonting. En annan mamma 

berättade att det tog henne ett och ett halvt år för att få ett LVM på sin son. När han fyllde 18 

år fick han bestämma själv om han ville ha samtalsstöd på psykiatrin, ”har man ett aktivt 

missbruk och är på botten så kan man inte ta ansvar och passa tider. Jag har gjort hundratalet 

orosanmälningar och haft många samtal med socialtjänsten. Allt ska ske på frivilligbasis, jag 

kräks på dom” (F 8).  

Att inte bli betrodd av socialtjänsten upplevde en mamma var frustrerande. Hon ansåg att de 

inte tog hennes oro kring sonens eskalerande missbruk på allvar, och att socialtjänsten gav upp 

för fort om honom.  

Jag tycker att de ger upp direkt. Det känns lite grann som att de hopplösaste fallen som 

min son då kanske de tycker, helt enkelt självsaneras. Det är därför jag redan har begravt 

min son. För att det finns ingen hjälp jag kan få. (F1) 

Mamman vars son avlidit berättade om hans tillstånd då han vid ett tillfälle blev utskriven från 

psykiatrin. Han var efter en hjärnblödning skadad på höger sida av kroppen, vilket gjorde att 

han vinglade och släpade benet efter sig, han hade tunnelseende och var psykotisk. Att han blev 

utskriven då hade gjort henne och hennes man bedrövade. Hon ville ”att psykiatrin, 
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beroendemottagningen och socialtjänsten skall lyssna på föräldrarna, fast det handlar om vuxna 

barn. Lyssna på vad vi säger, lyssna på vad vi tänker. Vi känner ju dom bäst” (F 5). 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med 

drogproblem, då det saknas kunskap om detta. Deltagarna, fyra mammor och fyra pappor varav 

en styvfar, intervjuades utifrån studiens tre frågeställningar: vilka källor till hopp där fanns, hur 

hopp var av betydelse för dem och vad som kunde få dem att förlora hoppet om barnet i dess 

missbruk. Resultatet visar att föräldrar till barn med missbruksproblem känner hopp, trots de 

svårigheterna det innebär att ha ett sjukt barn. Hoppet upplevdes vara en kraftkälla och gav 

föräldern en tro på att barnet skulle klara av att bli drogfri, och sedermera kunna leva ett vanligt, 

ordnat liv. Alla föräldrar i studien hade någon form av hopp om sitt barn. Det visade sig vara 

ett fenomen som det skulle mycket till innan det gick förlorat i dessa föräldrars relation till sitt 

barn med drogproblem. 

 

 

Vad kan ge föräldrar hopp i relation till ett barns missbruk? 
 

Att känna hopp implicerar förtroende och optimism inför framtiden (Broadhurst & Harrington, 

2016). Den största källan till hopp för föräldrarna i studien var när deras barn visade en vilja till 

att bli drogfria, med eller utan vård. Många barn hade tagit emot behandling vilket gav föräldrar 

en positiv framtidstro vad gällde barnens liv. Föräldrar kände en förhoppning om att det skulle 

bli bra när barnet fick den vård hon eller han behövde, och att barnet skulle kunna komma att 

leva ett vanligt liv. När barnet väl hade en ordnad tillvaro, med sysselsättning och/ eller boende 

var även det en stor källa till hopp. Då i den bemärkelsen att barnet skulle hålla fast vid det som 

var bra för dem, och inte falla tillbaka i en destruktiv livsstil. Det fanns även annat som gav 

föräldrar hopp som inte hade med vare sig drogfrihet eller ett vanligt liv att göra. En mamma 

vars son var aktiv missbrukare blev hoppfull för en stund om han var lite glad, hel och ren när 

de träffades. Hopp anses vara framtidsorienterad och inriktad på något som inte än inträffat 

(Stein et al., 2007). Denna mamma kände hopp just då, den dagen hon träffade sin son. Det 

visar att en människa kan hoppas i nuet, för det som är.  

 

 

Vilken betydelse kan hopp ha i relation till ett barns missbruk? 
 

Föräldrar i studien beskrev hur hoppet hade hjälpt dem att orka hantera situationen med barnets 

missbruk. Att leva med missbruk i en familj innebär en stor stress för föräldrar och makar 

(Copello et al., 2000). Hoppet gav föräldrar i studien kraften att fortsätta stötta sitt barn, trots 

många besvikelser på grund av barnets återfall eller negligerande av åtaganden. En mamma 

sade att hon höll på att bli tokig då hon inte hade ork kvar på grund av sonens missbruk och 

leverne. Men tack vare hoppet om hans eventuella tillfriskande så orkade hon fortsätta hjälpa 

honom på olika sätt ändå. Ett barns missbruk väcker inte sällan skuldkänslor hos föräldrar 

(Baharudin et al., 2014) och mammor mår ofta väldigt dåligt (Orford et al., 2010). En mamma 

i studien berättade att när sonen var på behandling, kände hon att hoppet om hans tillfrisknad 

skänkte henne en inre frid, och en känsla av ett mindre misslyckande som förälder. Hon 

funderade ofta på om hon gjort fel som förälder och vad hon hade kunnat göra annorlunda för 

att förhindra att sonen började använda droger, likt studien utförd av Baharudin et al. (2014) 
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påvisade. Föräldrar uttryckte även en tro på att deras egna hopp bidragit till att deras barn fått 

ett sorts hopp, och att det fått barnet att vilja försöka bli drogfri. När människor ser att andra 

bemästrar en situation på ett bra sätt, får de hopp och motivation menar Broadhurst & 

Harrington (2015). Styvpappan i studien, menade att styvsonen fortfarande var vid liv tack vare 

det hopp som han och frun känt inför honom och hans tillfrisknad. De hade stöttat och hjälpt 

honom trots alla återfall och dåliga beteenden gentemot dem genom åren.  

 

 

Vad kan få föräldrar att förlora hoppet om sitt barn i dess missbruk? 

 

Föräldrar i studien uttryckte att de vid något tillfälle bestämt sig för att ”släppa taget” eller att 

de ”inte orkade mer”. En mamma sade att hon slet ut sig själv helt i sitt försök att hjälpa sin son 

i hans liv som missbrukare. Bamberg et al. (2001) visade i sin studie att föräldrar gör just 

emotionella uppoffringar i dessa sammanhang, och att de ofta blir emotionellt dränerade. 

 Gemensamt för föräldrarnas beslut att släppa taget om barnet var att de insett att hon eller 

han inte hade den rätta motivationen till att bli drogfri. De menade dock att även om de valde 

att inte stötta längre, så fanns hoppet kvar att barnet skulle bli fri sitt missbruk. Oavsett om 

föräldrarna valde att släppa taget med ett levande hopp inom sig, eller att de tappat hoppet helt, 

så är upplevelsen i enlighet med hopplöshet som den beskrivs Henry (2004). Insikten om att en 

högt önskad förhoppning inte kommer att inträffa. I detta fall barnets drogfrihet. 

Endast två av föräldrarna i studien uttryckte en hopplöshet vad gällde deras barn, då dessa 

missbrukat droger så pass länge att hoppet om en tillfrisknad och ett liv utan droger var borta. 

Dessa två mammors hopp låg istället på att samhället skulle förbättras vad gäller vård av 

missbrukare, och en önskan om bättre stöd för föräldrar till barn som missbrukar droger. Butler 

& Bauld (2005) menar att rätt stöd för föräldrar till barn med missbruksproblem är av stor 

betydelse för dem, men att detta stöd inte alltid är det lättaste att få. Föräldrar spelar en viktig 

roll i barnens situation med missbruk och chans till drogfrihet. De är i behov av adekvat hjälp, 

så att de kan hantera familjesituationen på bästa sätt (Bamberg et al., 2001). 

 

 

Metoddiskussion 

 

Författaren anser att undersökningen undersökte vad den försökte undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014), men det finns uppenbarliga brister i metoden. Intervjusituationerna under 

studien var av olika karaktär. Några skedde via telefon då en del deltagare inte hade möjlighet 

att träffas på plats, de övriga genomfördes ansikte mot ansikte. Författaren är inte en erfaren 

intervjuare, vilket gjorde att telefonintervjuerna upplevdes något svårare att genomföra. Via 

telefon går det inte att uppfatta ansiktsuttryck och kroppsspråk. När ansikte mot ansikte 

intervjuerna genomfördes, kunde författaren se leenden, tårfyllda ögon med mera vilket gav en 

indikation på om det aktuella ämnet var lämpligt att tala vidare om eller ej. Författaren frågade 

vid tillfälle om deltagaren ville ta en paus då hon eller han blev känslosam. Detta var inte möjligt 

under intervjuerna via telefon då känsloyttringar inte kunde uppfattas mer än verbalt, vilket kan 

ha påverkat författarens sätt att intervjua, och därmed påverkat deltagarens svar. Trots detta 

blev intervjuerna informativa, om än kortare vad gäller intervjutid jämfört med de övriga. De 

olika miljöerna som ansikte mot ansikte intervjuerna genomfördes i kan även det ha påverkat 

hur samtalen fortlöpte, samt påverkat deltagarna och deras nivå av bekvämlighet i den rådande 

situationen. Det kan vara en skillnad att tala med en okänd person i ett grupprum på en högskola 

och i en hemmiljö. 

 Studien som i huvudsak var av induktiv karaktär bidrog med föräldrarnas självupplevda, 

rika, nyanserade berättelser om det undersökta fenomenet hopp i relation till ett barn med 
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drogproblem. Intervjuguiden som användes innehöll fem öppna frågor. Deltagarna talade fritt 

kring sina erfarenheter vid intervjuerna utifrån de frågor som ställdes, och tilläts eftertanke och 

tystnad för reflektion. Författaren ställde ofta tolkande frågor som ”menar du att” (Kvale & 

Brinkmann, 2014), för att försäkra att utsagor uppfattats korrekt. Författaren kan ha tolkat 

resultaten utifrån sin egen förförståelse, även om intentionen var att tolkningen skulle hänvisas 

till deltagarnas upplevelse av vad de själva tänkte och kände kring ämnet. Under 

databearbetningen kontaktade författaren en deltagare för att få en djupare förklaring till en 

återkommande utsaga. Detta för att försäkra att de uppfattas korrekt, då validitet hänför sig till 

sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Författaren frågade hälften av deltagarna om de ville delta i en deltagarvalidering. Alla 

tackade ja. En deltagarvalidering utfördes så för att säkerställa studiens validitet. Detta genom 

att två mammor, en pappa och en styvpappa fick läsa den färdiga resultatdelen från studien, för 

att se om de kände igen sig i texten utifrån vad de svarat i intervjun, och om de hade något att 

tillägga. Alla uttryckte att de kunde relatera till resultatet, och att där inte fanns något de önskade 

lägga till. 

Variationen på deltagare vad gäller ålder, kön, yrke och civilstånd utgjorde ett bra urval då 

författaren önskade ett heterogent sådant. De hade olika erfarenhet av barns 

missbruksproblematik vilket gav olika perspektiv på att vara förälder till ett missbrukande barn, 

och även olika upplevelser av hopp. Ny kunskap har genererats från studien, i form av 

kontextberoende sådan som har ett värde i sig (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje situation och 

upplevelse av fenomen är unik. Detta till trots, är det önskvärt är att resultatet ska bidra till ett 

förbättrat stöd till dessa föräldrar och i förlängningen även deras barn, då deltagare i studien 

uttryckte ett missnöje över samhällets resurser, vilket hade lett till en känsla av hopplöshet. 

Resultatet visar vad som kan ge dessa föräldrar hopp, vilket kan vara ett verktyg för personer 

som är verksamma inom socialtjänst, beroendevård och psykiatri. Detta vore idealiskt då 

kvalitativ forskning ska producera kunskap och förbättra människors villkor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Hopp är bevisligen ett kraftfullt fenomen. Studien visar utifrån vad föräldrarna delat med 

sig, att hoppet kan vara det sista som överger människan. Hopp får en att hålla modet uppe i de 

svåraste av stunder, likt det Frankl (2008) bevittnade och upplevde på koncentrationslägret. 

Seligman (2017) menar att positiva känslor som exempelvis förtroende, hopp och tillit bäst 

hjälper oss när livet är som svårast, inte när livet är enkelt. Det har föräldrarna i denna studie 

bekräftat. 

 

 

Förslag till vidare forskning  

 

Vid intervjusituationerna upplevde författaren att det framträdde en skillnad i hur mammor och 

pappor förhöll sig till sina barns drogproblem. Trots att studien endast hade åtta deltagare så 

var likheterna och olikheterna slående. Mammorna tenderade att vara emotionellt involverade, 

och kände ofta skuld till sina barns tillstånd. De skyddade och hjälpte sina barn till den grad att 

de blev emotionellt dränerade. I ett fall ledde det till en långtidssjukskrivning. Mammorna 

mådde väldigt dåligt, undrade ofta över om de kunde ha gjort något fel i sin uppfostran, och 

vad de kunde ha gjort annorlunda. Detta stämmer överens med det Orford et al. (2010) 

presenterar i sin studie. Ingen av de fyra papporna, varav en styvfar, nämnde något om att känna 

skuld. Även om papporna i studien uttryckte en uppgivenhet vad gällde barnets drogproblem, 

så hade de ett mer praktiskt förhållningssätt till det hela, och kunde hålla sina känslor utanför. 

Det vore intressant att studera vidare kring detta med ett större antal deltagare. Är mammors 

och pappors skillnader i förhållningssätt gentemot ett barn med drogproblem generellt 
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förekommande? Vilket förhållningssätt kan vara till för- eller nackdel för föräldrar och barn? 

Kanske kan mammor och pappor lära sig av varandra i denna kontext. 

Det fanns hos föräldrar ett missnöje över att de varken blev lyssnade på eller fick komma till 

tals då barnen var vuxna. En mamma var mycket frustrerad över detta, då hon menade att så 

fort sonen fyllde 18 år, så fanns där ingen möjlighet till insyn i hans vårdplanering. Hon menade 

vidare att en människa som missbrukar droger inte kan ta ansvar, gå på utsatta möten eller veta 

vad som är i hans eller hennes bästa intresse. En annan mamma upplevde sig misstrodd av 

socialtjänsten vad gällde sonens missbruk. Ytterligare en mamma upplevde att psykiatrin borde 

ha lyssnat på henne när de skrev ut hennes son i ett dåligt skick. Föräldrar bör få komma till 

tals, oavsett barnets ålder ansåg flera deltagare, då föräldrar oftast känner sina barn bäst. Det 

skulle vara värt att satsa resurser på att undersöka detta vidare med ett representativt urval av 

föräldrar för att få mer generella svar på om och vad föräldrar hoppas på ska förändras i denna 

fråga. Finns där fler föräldrar som upplever frustration, kan det rådande systemet behövas att 

ses över.  

Forskning visar att föräldrars roll i familjer där missbruk förekommer är viktig (Bamberg et 

al., 2001). Veres et al. (2015) menar att det behövs mer forskning kring hopp, då det kan leda 

till att sjukdomsrelaterad information kan utformas på så sätt att det kan främja hopp. Föräldrar 

kan därmed behövas ges mer utrymme att vara delaktiga i vuxna barns drogmissbruk vad gäller 

behov av stöd och vård, då en önskan om tillfrisknad visade sig vara den största källan till hopp 

hos föräldrarna i denna studie. 
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