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Sammanfattning 

Många människor i Sverige lider av en beroendeproblematik och dessa har i sin tur 

anhöriga som står dem nära. Anhöriga är en grupp som det har talats alltför lite om och 

som forskningsämne är det underforskat på både nationell och internationell nivå. Det 

här är en kvalitativ studie som syftar till att belysa och förstå hur situationen för 

föräldrar till barn med drogberoende ter sig och vilka förändringsprocesser det kan leda 

till. Datainsamlingen består primärt av kvalitativa intervjuer med föräldrar vilket 

kompletterats med annan forskning. För att förstå och förklara min empiri så har jag 

använt mig av ett teoretiskt ramverk som fokuserar på relationer och roller och 

förändringar inom dessa. Resultatet visar på att föräldrar till drogberoende barn 

påverkas på många sätt av den uppkomna situationen. De känner mycket oro och 

maktlöshet inför sina barns situation, familjedynamiken förändras och relationer blir 

ansträngda. Det sociala livet har i många fall fått stå tillbaka då det saknats tid och 

energi. Det har också resulterat i att de under tidens gång fått omförhandla sin roll som 

förälder och ta till sig nya begrepp som anhörig och medberoende. Flera vittnade om att 

det fanns brister i samarbetet med myndigheter och att det saknades stöd för anhöriga 

från samhället sida. De har istället sökt sig till anhörigföreningar där de hittat 

gemenskap och stöd i sin situation vilket har varit betydelsefullt i många fall. Med den 

här studien ämnar jag bidra till den kunskapslucka som finns när det kommer till 

anhöriga inom beroendeforskning. 
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Inledning 

I Sverige har sedan 1950- och 1960-talet narkotikamissbruk konstaterats vara ett 

samhällsproblem (Johnson m.fl., 2017: 45). En nationell studie visar att det finns cirka 55 000 

människor i Sverige som faller under missbruk eller beroende (Ramstedt m.fl., 2013: 2). Men 

den här studien handlar inte om dem som brukar narkotika, den handlar om de människor som 

finns runt omkring dem som brukar. Samma studie från STAD visar att cirka 10% av Sveriges 

befolkning har någon i deras närhet som använder narkotika. Av dessa är det i sin tur cirka 

200 000 vuxna som anser att närståendes narkotikabruk påverkar dem negativt (Ramstedt 

m.fl., 2013: 45). Vi kan konstatera att det inte är en obetydlig grupp samhällsmedborgare. 

Anhöriga som påverkas av detta och som eventuellt får bära en stor börda som resultat av det. 

Samtidigt är det en grupp som det sällan pratas om och många forskare är eniga om att det 

finns kunskapsluckor inom beroendeforskningen när det kommer till just anhöriga (Richert 

m.fl., 2017: 2; Orford m.fl., 2013: 70). Med denna studie ämnar jag tillföra något till just den 

kunskapsbanken som rör anhöriga till drogberoende och specifikt gruppen föräldrar. Då jag är 

ute efter att kunna förstå den subjektiva innebörden och vilka processer det kan leda till hos 

de anhöriga så har jag valt att ta mig an studien med en kvalitativ ansats (Wästerfors, 2015: 

13). Jag använder mig primärt av kvalitativa intervjuer med berörda föräldrar, för att nå en 

djupare förståelse av samt belysa vad det innebär att vara anhörig till en drogberoende person 

(Kvale & Brinkmann, 2014: 15). Jag har till stor del använt mig av Richert m.fl. (2017), 

Andersson och Skårner (2015), Helmersson (1989) och Orfords m.fl. (2005; 2013) studier. Ett 

genomgående tema bland dessa studier är att anhöriga är en sårbar grupp som påverkas 

negativt av att vara anhörig till en drogberoende. Många har upplevt svårigheter med att få 

hjälp och har upplevt sig dåligt behandlade av samhället (Richert m.fl., 2017: 16). 

Forskningen visar på vikten av strategier för att hantera sin situation som anhörig (Orford 

m.fl., 2013: 71). Till skillnad från tidigare forskning har jag ett större fokus på förändring i 

roller och relationer: både som konsekvenser av att vara anhöriga men även som ett sätt för 

dem att hantera situationen.  Min förhoppning är att detta fokus och mitt teoretiska ramverk 

kommer att ge en ökad förståelse för betydelsen av dessa förändringar för anhöriga till 

drogberoende personer. Analysen har en induktiv ansats och visar att konsekvenser i de 

anhörigas liv både påverkar och resulterar i förändrade roller och relationer. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur föräldrar påverkas av barns drogberoende och 

vilka förändringsprocesser detta kan leda till. 

Jag har fokuserat på följande frågeställningar: 

• Hur påverkas föräldrarollen av anhörigskapet? 

• Vilka strategier finns för att hantera sin situation som anhörig och hur har dessa 

förändrats över tid? 

• Var finner man stöd i sin nya roll? 

Avgränsningar  

Vi kan konstatera att det givet finns långt fler anhöriga till drogberoende än det finns 

drogberoende. Med anhöriga menas oftast föräldrar, barn, syskon och partner (Johnson m.fl., 

2017: 135). Den här studien fokuserar enbart på föräldrar som anhöriga. Resultaten ska 

således förstås utifrån ett anhörigskap kombinerat med ett föräldraskap. 

 

I Sverige är alla droger som inte är utskrivna och intas på ordination av läkare olagliga. 

Således skulle man kunna hävda att alla former av narkotikabruk är missbruk, oavsett i vilken 

utsträckning man använder narkotika och vilka konsekvenser användandet medför (Goldberg, 

2010: 317). Men det finns också åsikter om vikten av att skilja på olika sorters bruk. Man kan 

exempelvis prata om rekreationsbruk, riskbruk och missbruk (Johnson m.fl., 2017: 48). Jag 

har valt att avgränsa mig till det användande som ses som missbruk och som också innefattar 

begreppet drogberoende, vilket är den term jag genomgående kommer referera till.  Det vill 

säga, ett sådant bruk där drogen ifråga spelar en betydande roll och har en negativ påverkan 

på ens livsföring (Goldberg, 2010: 319). Jag har valt den avgränsningen då det är rimligt att 

anta att den gruppens anhöriga påverkas mer, även om det såklart kan finnas undantag.  

 

I uppsatsen förekommer ett begrepp som är omdiskuterat, men som på sistone blivit vanligt 

förekommande, nämligen medberoende (Palmblad 2013: 13). Medberoende avhandlades vid 

varje intervjutillfälle men på olika sätt. Jag kommer här snabbt redovisa för några tolkningar 

av detta begrepp som först dök upp i mitten på 1990-talet och då främst refererade till 

"alkoholistfrun" (Orford m.fl., 2013: 71) men som på 2000-talet blivit både ett brett och 

populärt begrepp att använda sig av (Palmblad, 2013: 11). Att det finns så många tolkningar 



 

 3 

av medberoende utgör också grund för kritik (Orford m.fl., 2013: 9). Jag har valt att avgränsa 

till de som överensstämmer med hur mina intervjudeltagare använder begreppet. Ett sätt är att 

se medberoende som synonymt med möjliggörare, att man underlättar för den drogberoende 

att fortsätta använda droger (Palmblad, 2013: 14). Jag har också både läst och fått det berättat 

som att man blir så pass uppslukad av den drogberoende att ens egna liv sätts på paus 

(Johnson m.fl., 2017: 136), en intervjudeltagare beskrev det som att "man knarkar knarkaren". 

En del menar istället att man är medberoende om man som anhörig påverkas negativt på ett 

socialt, ekonomiskt och känslomässigt sätt av relationen till den drogberoende (Palmblad, 

2013: 88). Det jag kan konstatera är att för många av intervjudeltagarna så har medberoende 

blivit ett viktigt inslag i hur de förhåller sig själva i relation till sin närstående och situationen 

runt omkring. Tidigare forskning bekräftar detta (Andersson & Skårner, 2015: 41). Trots 

begreppets tvetydighet kommer jag därför att använda mig av det för att belysa dess innebörd 

för intervjudeltagarna. 

 

Min kontakt är uteslutande med de anhöriga och inte med dem som är eller har varit 

drogberoende. Det innebär att det är de anhörigas berättelse och tolkning av de närstående 

som framkommer. Jag kan således inte veta hur den närstående ställer sig till det som sagts 

om dem, eller ens om dem själva skulle kalla sig drogberoende.  

Disposition  

I det första avsnittet redogörs för teori och tidigare forskning. Här redovisas även tillämpning 

och kritik av de valda teorierna. Därefter följer ett metodavsnitt som dels redogör för de 

ställningstaganden som studien bygger på och dels för hur processen tett sig rent praktiskt. I 

resultatavsnittet presenteras analysarbetet parallellt med de huvudsakliga resultaten som är 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. Slutligen diskuteras resultaten i relation till 

teori och tidigare forskning och avslutas med en diskussion och förslag på framtida forskning. 
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Teori  

För att analysera mitt material har jag kombinerat delar från två olika teorier som fokuserar på 

relationer, emotioner och roller (Aspelin, 1996; Scheff, 1997; Trost, 1967; Merton, 1957; 

1967). Dessa teorier kan sägas ingå i ett större perspektiv som bygger på Berger och 

Luckmanns teori om sociala konstruktioner. Vilket är ett perspektiv som utgår från att 

samhället är en social konstruktion som är sprungen ur våra sociala interaktioner (Bäck-

Wiklund, 2007: 79). Om vi upprepar vårt interaktioner tillräckligt många gånger så skapas ett 

mönster, vilket blir till en vana och något vi sällan bemödar oss om att identifiera eller 

ifrågasätta och på den vägen skapas våra sociala roller vilket kan internaliseras via våra 

socialiseringsprocesser (Bäck-Wiklund, 2007:  80 ). Det blir ett förutbestämt rollspel där vi 

vet vad som förväntas av oss, ju mer institutionaliserade de är desto mer tar vi dem för givet 

(Engdal & Larsson, 2006: 183). 

Sociala band och relationer 

Thomas J Scheffs (1997) socialpsykologiska teori vidareutvecklar befintliga teorier om 

sociala relationer och sociala band . Teorin tar avstamp i människans sociala liv. Det är en 

mikrosociologisk teori där processer och strukturer mellan människor är i fokus och där 

samhället är intressant på ett kontextuellt sätt och inte på ett strukturalistiskt (Aspelin, 1996: 

74). Centrala begrepp i denna teori är sociala band, differentiering, alienation och emotioner 

(Aspelin, 1996: 71). Scheff menar att människan drivs av att känna intellektuell och 

emotionell sammankoppling med andra människor och att det är genom den sociala 

interaktionen, kommunikation och emotioner som vi vidareutvecklas (Aspelin, 1996: 72).  

 

Mänskligheten vilar på sociala band  som sammankopplar människor och grupper. Sociala 

band stammar från relationer mellan människor och är så naturliga och fundamentala att vi 

sällan ägnar det någon tanke på ett vetenskapligt plan (Scheff, 1997: 69). Vi utgår gärna från 

idealtyper när det kommer till konventionella roller som till exempel förälder men Scheff 

(1997: 69) menar att relationer är mycket mer komplexa och föränderliga än så. Gemensam 

identifiering, förståelse och samklang  – att man delar tankar och känslor med varandra – kan 

beskriva vad som menas med ett socialt band (Scheff, 1997: 171). Ett socialt band måste vila 
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på att aktörerna försöker förstå varandra, gemensamt identifiera det som ett band och arbeta 

efter att bandet byggs, upprätthålls, stärks eller repareras. Detta är dock som i alla relationer 

och samspel en komplex process där aktörerna kan ha olika in- och utgångspunkter (Scheff, 

1997: 76). En förälder kan exempelvis försöka kontrollera barnets liv i all välmening, vilket 

skapar störningsmoment i det sociala bandet om barnet i sin tur inte förstår och accepterar 

förälderns intentioner (Scheff, 1997: 77). En familj är ett system som vilar på flera olika 

relationer vilket kan säga komplicera sociala band ytterligare (Scheff, 1997: 199).  

Alienation och differentiering  

De sociala banden kan speglas i den sociala relationen, vilket i sin tur handlar om vilken 

distans det finns mellan de berörda individerna i relationen och där tillståndet spänns mellan 

motpolerna närhet och distans. En relation är som mest stabil om det finns en bra balans 

mellan de två polerna. Om en relation hamnar i obalans och blir antingen för nära eller för 

distanserad menar Scheff att det kan uppstå alienation. Alienation är ett vanligt 

förekommande begrepp inom sociologi. Till skillnad från många andra betydelser av 

begreppet så har Scheff fokuserat på den alienation som kan uppstå i relationer och mellan 

individer (Aspelin, 1996: 79). Denna alienation kan antingen handla om isolering eller 

uppslukning, båda tillstånden riskerar att hota det sociala bandet i den utsträckningen att 

bandet skulle kunna brytas (Aspelin, 1996: 75). Om distansen är för stor riskerar relationen att 

bli överdifferentierad, de berörda individerna separeras och distanseras från varandra. 

Uppslukning innebär att relationen har för lite distans vilket gör den underdifferentierad. De 

individuella behoven trycks undan och relationen handlar för mycket om den andra aktören i 

relationen (Aspelin, 1996: 79). I en familj kan alienationer vara vanligt förekommande. Det är 

inte ovanligt att familjemedlemmar skiftar mellan att vara isolerande och uppslukande 

(Scheff, 1997: 200). Som förälder kan man se uppslukandet som ett sätt att visa kärlek och 

lojalitet men också som ett sätt att försök att kontrollera sitt barn vilket kan få effekten att 

barnet istället drar sig undan och isolerar sig (Scheff, 1997: 206). 

Emotioner 

Emotioner är en central del när det kommer till våra sociala band och speciellt i hur vi 

kommunicerar. Enligt Scheff har vi två grundkänslor, skam och stolthet. De är grundkänslor 

för att dessa speglar det sociala bandets tillstånd. Människor relaterar sig till varandra i en 

ständigt pågående process. Skam och stolthet signalerar negativa eller positiva värderingar av 

oss själva (Aspelin, 1996: 81). Skam är den starkaste känslan och Scheff menar att många av 
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våra andra känslor som till exempel rädsla och ilska ofta påverkas av skam. Som exempel att 

vi i en stressad situation skäller ut någon, vi blir arga, när ilskan lagt sig börjar vi istället 

känna skam. Skam för att vi kanske var orättvisa och onödigt hårda i vår ilska. På ett 

relationellt plan kan skam anta många skepnader (Aspelin, 1996: 82). Scheff (1997: 215) 

menar vidare att skam kan leda till konflikter inom relationer vilket kan riskera det sociala 

bandet, detta främst när det kommer till skam som inte erkänts av aktören till att vara skam. 

Sociala roller 

Sociala roller som begrepp innehåller flera olika definitioner och har emellanåt brukats 

inkonsekvent (Trost, 1967: 96) varför jag kommer börja med att ge en kort redogörelse för 

begreppet i sig och vilken rollteori jag använder.  Vi har alla en uppsättning olika sociala 

roller, vi är barn, föräldrar, partners, kollegor, föreningsmänniskor och så vidare. Dessa roller 

för med sig förväntningar, ofta i form av skyldigheter och rättigheter (Merton, 1967: 41) 

vilket i sin tur formar vårt beteende i den specifika rollen (Trost, 1967: 97). Så långt är de 

olika teorierna kring sociala roller som begrepp relativt eniga med varandra. 

Det som främst särskiljer Mertons role-set teori från andra är att förväntningar på rollen inte 

stammar från omgivningens faktiska förväntningar utan från vad individen antar är 

omgivningens förväntningar. Det är med andra ord en subjektiv roll (Trost, 1967: 97). Men en 

specifik social roll ingår också i en uppsättning roller, så kallade delroller (Trost, 1967: 99) 

varför teorin också kallas role-set (Merton, 1957: 110). Enligt Merton är en roll en relation 

mellan innehavaren av rollen och andra och det är i det samspelet vår delroll formas (Trost, 

1967: 99). Till exempel har man en föräldraroll i relation till sitt barn, men rollen kan skilja 

sig om det är i relation till de andra föräldern eller i relation till barnavårdscentralen (Merton, 

1967: 42). Dessa olika roller bottnar i våra subjektiva upplevelser av vad vi antar att andra 

individer förväntar av oss i den specifika rollen (Trost, 1967: 99). Oftast kan vi kombinera 

roller som tillsammans refereras till som totalroll. Alla våra sammanlagda roller gör oss till 

den individen vi är i den berörda relationen (Merton, 1967: 42).  

Rollkonflikter 

Mer eller mindre omedvetet växlar vi mellan de olika rollerna beroende på vilken relation vi 

för tillfället förhåller oss till, vilket till stor del styrs av sociala mekanismer i samhället 

(Merton, 1967: 45). Dessa mekanismer är utformade för att minimera risken för konflikter i 

den aktuella rollen (Merton, 1967: 43). Men det händer att roller kommer i konflikt med 
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varandra. Som förälder kan man som sagt ha olika förväntningar på sin roll beroende på vem 

man interagerar med och det är här de olika rollerna kan kollidera med varandra och skapa 

konflikter inom individen (Merton, 1967: 43). Med olika förväntningar på sig så kan man 

diskutera vilken roll det är som går vinnande ur striden men att det troligtvis handlar om 

vilken som är den mest dominanta delrollen (Merton, 1967: 170). Vissa roller kommer med 

en högre status och ses som betydelsefulla vilket även påverkar samhällets förväntningar, 

föräldrarollen är en sådan roll (Merton, 1957: 113) Merton menar att en viktig aspekt när det 

kommer till att hantera dessa konflikter är att känna socialt stöd för sin roll (Merton, 1957: 

117) Men det kan hända att konflikten mellan de olika delrollerna bli så pass allvarliga att 

man tvingas att helt överge en roll och ta en ny roll (Merton, 1957: 117). Det finns en del 

kritik mot rollteori som dels handlar om oklarheterna kring begreppet i sig (Trost, 1967: 96) 

och dels att det är en snäv teori som främst identifierar och inte förklarar (Merton, 1957: 113). 

Genom att kombinera rollteori med teorin om sociala band hoppas jag därför kunna både 

identifiera och förklara de roller som anhöriga till drogberoende praktiserar.  

Tidigare forskning 

 

Det finns som sagt kunskapsluckor när det kommer till forskning om anhöriga till 

drogberoende (Orford m.fl., 2013: 70). Mycket av det som finns skrivet är heller inte baserat 

på forskning utan självupplevda berättelser. Även när det kommer till biografier så är det en 

mindre del som rör föräldrar som anhöriga till drogberoende vuxna barn (Rydgren, 2016; 

Johansson, 1987). Att läsa dessa böcker kan vara ett bra komplement för att få en djupare 

förståelse för vad det innebär att vara förälder till ett drogberoende barn. Med det sagt så har 

det nyligen initierats mer nationell forskning på det här området, exempelvis om föräldrar 

som blir utsatta för brott som en konsekvens av barnens drogberoende (Richert m.fl., 2017: 

19). I likhet med min uppsats så handlar Richert med fleras studie om effekterna på 

föräldrarnas liv samt hur de hanterar detta. Genom enkätundersökningar med 687 

respondenter studerade forskarna hur anhörigskapet påverkade föräldrars hälsa, ekonomi, 

arbete, relationer och det sociala livet (Richert m.fl., 2017: 2). Det framkom sex områden som 

föräldrarna upplevde som svårast att hantera: oro och rädsla, maktlöshet, avsaknad av hjälp 
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eller support, känslor av skam och skuld, känslor av sorg och en negativ påverkan på ens 

dagliga liv och relationer (Richert m.fl., 2017: 13).  

 

Andersson och Skårner (2015) har i samarbete med Göteborg Stad undersökt anhörigas 

situation genom att följa två behandlingsgrupper och genom dessa intervjuat frivilliga 

deltagare samt projektledare. De kvalitativa intervjuerna berörde hur deras situation som 

anhöriga ser ut samt hur deltagarna upplevde behandlingsgruppen generellt och för egen del 

(Andersson & Skårner, 2015: 5). Jag har fokuserat på den delen som rör deras egen situation 

då den är mest relevant för min studie. Resultaten visar att situationen påverkar de anhörigas 

liv på ett omfattande sätt och där oron är högst påtaglig (Andersson & Skårner, 2015: 39). 

Behovet av stöd är stort samtidigt visar studien att anhöriga ogärna söker stöd i det egna 

sociala nätverket vilket man kanske gör i andra situationer och därför blir ett sökande av 

strategier viktigt i ett försök att hantera situationen (Andersson & Skårner, 2015: 40). 

 

En äldre studie av Karin Helmersson (1989) fokuserar även den på föräldrar till 

drogberoende. Den består av en enkät som 127 respondenter som var medlemmar i 

föräldraföreningen mot narkotika besvarade, främst föräldrar (Hermansson, 1989: 5). Många 

av föräldrarna vittnade om sociala och ekonomiska effekter på grund av barnets beroende. De 

tyckte att hjälpen från samhället ofta kom för sent samt att de inte sågs som en resurs i 

barnens rehabilitering. En anledning till att de bemöttes på ett negativt sätt av professionen 

tros vara den skuld och stigmatisering som omgärdar föräldrar till drogberoende barn. 

(Helmersson, 1989: 33). På 30 år kan det naturligtvis ha skett förändringar när det kommer till 

upplevelsen av att vara förälder till en drogberoende. Detta kan bland annat ha att göra med 

hur föräldrarollen har förändrats, samhällets syn på drogberoende och hur myndigheter jobbar 

med denna fråga, alla dessa faktorer och flera kan ha en påverkan på hur man upplever sin 

situation vilket skulle kunna skilja sig från nyare forskning. 

 

Orford m.fl. har gett upphov till flera studier om anhöriga till beroende. Den som jag främst 

använt mig av bygger på en kvalitativ studie som också har ett komparativt perspektiv då man 

undersöker anhöriga i Australien, England och Mexico (Orford m.fl., 2005; Orford m.fl., 

2013). Studiens resultat visade på att många anhöriga påverkas när det finns ett beroende hos 

en familjemedlem och att det främst handlade om fyra områden, stress (stressfull living), 

tecken på påfrestning (signs of strain), hot mot hem och familj (threat to home and family) 

och oro för den närstående (worry for the relative) (Orford m.fl., 2005: 193). Samtidigt som 
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studien visade på att det sociala stödet var av stor vikt för de anhöriga så visade det sig vara 

svårt att hitta (Orford m.fl., 2005: 201), ett resultat liknande de svenska studierna. Det som 

överraskande forskarna till viss del var avsaknaden i skillnad mellan anhöriga i de tre 

länderna. Oron och frustrationen över den beroende familjemedlemmen och bristen på stöd 

var densamma, trots kulturella och sociala skillnader mellan de anhöriga (Orford m.fl., 2005: 

168).  

Konsekvenser 

Forskning visar på att vara förälder till ett barn som är drogberoende generellt har en stark 

negativ inverkan på det egna livet. Mer än 85% av respondenterna i en studie av Richerts m.fl. 

menade att barnens drogberoende har en stor påverkan på deras liv. Det upptar deras tankar, 

tid och känslotillstånd (Richert m.fl., 2017: 11). Anhöriga kan som en konsekvens utav 

situationen med den drogberoende löpa större risk att råka ut för stressrelaterade tillstånd. 

Samtidigt är det en grupp som till stor del lider i det tysta (Orford m.fl., 2013: 71). Ens barn är 

ingen vald relation utan kan benämnas som en socialt tillskriven relation. Relationen vilar inte 

sällan på traditioner, stabilitet och bevarandet av roller. Att ens barn blir drogberoende kan 

ställa dessa roller på ända och förändra hela familjedynamiken. (Skårner, 2001: 73). Det kan 

upplevas som att sociala och moraliska kontrakt bryts och att man som anhörig känner sig 

underordnad i betydelse jämfört med drogerna (Skårner, 2001: 110). Denna underordning kan 

också skapa bitterhet och frustration gentemot sitt barn samtidigt som man känner kärlek och 

hopp vilket skapar en ambivalens hos föräldrarna (Orford m.fl., 2013: 73) De anhöriga delar 

ofta chocken av att plötsligt befinna sig i en ny värld. De har svårt att förstå vad som händer 

med deras närstående och har inget att förhålla sig till (Andersson & Skårner, 2015: 11). 

Istället kan deras liv börja kretsa nästan uteslutande runt den drogberoende, allt i från oron 

som upptar ens tankar, till att man ringer runt hos myndigheter för att söka hjälp, till att man 

försöker leta efter och kontrollera den närstående (Richert m.fl., 2017: 18). Det kan ses som 

en social och samhällelig förväntning att man som förälder alltid ska finnas där för att hjälpa 

sitt barn, detta kan förväntas även av ett vuxet barn (Skårner, 2001: 251).  

 

Ofta förekommande känslor hos de anhöriga är oro, osäkerhet, skuld och skam. Speciellt oron 

är en central del och beskrivs av många anhöriga som en ständig följeslagare, vilket är ett 

tydligt inslag i både nationell och internationell forskning (Andersson & Skårner, 2015: 39; 

Orford m.fl., 2013: 72). Många vittnade om att oron även fick konsekvenser för deras egna 
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hälsa, i form av exempelvis ångest, sömnproblem och depression (Richert m.fl., 2017: 13). 

Oron kan även kopplas till känslan av maktlöshet som är också vanligt förekommande, att 

man som anhörig inte kan göra något utan bara stå och se på medans drogberoendet fortsätter 

(Richert m.fl., 2017: 13). Många anhöriga har uppgett att de känt skam och skuld kring sin 

situation, att man kunde och borde gjort något annorlunda för att förhindra drogberoendet, 

men även skuld för att andra familjemedlemmar bortprioriteras för det drogberoende barnet 

(Helmersson, 1989: 28; Richert m.fl., 2017: 15). Att vara en förälder till ett drogberoende 

barn kan innebära en ökad rädsla inför att andra skuldbelägger deras roll som förälder och att 

det ses som ett misslyckande i uppfostran (Orford m.fl., 2013: 71). Känslan av skam kan vara 

kopplat till den stigmatisering som finns kring droger vilket inte bara påverkar den 

drogberoende utan även anhöriga (Richert m.fl., 2017: 17). 

 

Även det sociala livet och relationer påverkas. Anhörigas situation och de påfrestningar det 

innebär kan leda till att de isolerar sig mer, dels av brist på ork och energi men även för att de 

inte vill att andra människor ska veta om deras situation (Helmersson, 1989: 19). Relationer 

mellan vuxna inom familjen försämras ofta och det förekommer slitningar inom familjen. Det 

kan finnas skillnader i hur föräldrarna väljer att bemöta sitt drogberoende barn, mamman 

tenderar att vara mjukare och omhändertagande medans pappan kan distansera sig eller bli 

väldigt hård gentemot barnet (Orford m.fl., 2005: 216). En kritik som förekommer i flera 

studier och som forskarna även själva är transparanta med handlar om representationen i 

urvalet (Richert m.fl., 2017: 5; Andersson & Skårner, 2015: 6; Orford m.fl., 2013: 73). 

Mammor är överrepresenterade vilket därför gör det svårare att uttala sig om pappors 

upplevelser och erfarenheter. Orford m.fl. menar att ett drogberoende inom familjen i princip 

alltid ger upphov till konflikter (Orford m.fl., 2013: 71). Även forskning som utgår från de 

drogberoende perspektiv vittnar om att relationen till sina föräldrar ofta blir ansträngd och att 

det förekommer mycket smärta och skuld dem emellan som ibland tar sig uttrycket i 

avvisande handlingar (Skårner, 2001: 92). Men familjen kan också vara en källa för kraft och 

glädje. Det kan handla om att man har andra barn som inte är drogberoende och istället 

representerar det friska, vilket till exempel istället kan minska skuld och skamkänslor hos 

föräldrar (Andersson & Skårner, 2015: 16). Många anhöriga når till slut en punkt där de inte 

orkar hantera situationen som de tidigare gjort utan måste ta ett steg tillbaka, dels för att 

omvärdera hur stödet ska te sig och dels för att fokusera på sig själva ett tag (Andersson & 

Skårner, 2015: 14). I studien av Richert m.fl. visar det sig att föräldrarna till en början ofta 

försökte hantera situationen själva och inom familjen vilket var vanligt på grund av skuld och 
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skamkänslor. Bland dem som sökte hjälp hos myndigheterna var det inte alla som upplevde 

det oproblematiskt (Richert m.fl., 2017: 3). Detta bottnade dels i svårigheter att hitta adekvat 

hjälp åt sitt barn men det förekom även upplevelser av att bli illa behandlad av myndigheter 

eller problem med samverkan myndigheter emellan. Även internationell forskning visar att 

många anhöriga har känt sig exkluderade och utmålade som dåliga föräldrar av myndigheter 

och professioner (Orford m.fl., 2005 :231).  

Stödföreningar 

 Som anhörig till drogberoende är behovet av stöd oftast stort samtidigt som det är oklart var 

stödet finns att få (Andersson & Skårner, 2015: 40). I det forskningsmaterial jag använt mig 

av så har de flesta anhöriga ingått i olika föreningar för anhöriga till drogberoende och där 

hittat stöd. När det kommer till eventuella skillnader mellan anhöriga som ingår i en 

stödförening och de som inte gör det menar Richert m.fl. (2017) att resultatet visade att det 

inte förekom  skillnader mellan de föräldragrupperna när det kom till hur det påverkade deras 

liv (Richert m.fl., 2017: 16). En kritik är att antalet anhöriga som inte ingick i en stödförening 

var jämförelsevis få, 159 av 687 respondenter (Richert m.fl., 2017: 5), vilket gör att det kan 

vara svårt att dra en slutsats om att det faktiskt inte förekommer skillnader. Stödföreningar har 

till stor del visat sig fungera som avlastning för de anhöriga. En plats där man kan blotta de 

innersta känslorna utan att riskera att bli dömd och man behöver inte heller uppleva att man 

lägger börda på andra närstående (Andersson & Skårner, 2015: 28). Anhöriga vittnar om att 

det är en befrielse av att inse att man inte är ensam, att andra delar samma upplevelser och 

sitter med samma frågetecken (Helmersson, 1989: 31). Det finns även berörelsepunkter 

mellan olika grupper av anhöriga. I en studie av Wästerfors (1999) kan man läsa om mammor 

till hjärnskadade barn som ingår i en anhörigförening. I den studien framkommer också vikten 

av att ingå i en gemenskap där människor delar liknande erfarenheter och förståelsegrund. I 

denna gemenskap kan också identitetsförändringar ta form i vilka man lär sig att hantera sin 

nya situation (Wästerfors, 1999: 142). Detta kan liknas vid hur anhöriga utvecklar och 

förhåller sig till sin roll som anhörig (Andersson & Skårner, 2015: 13). 

 

 I Orfords m.fl. studie kan man läsa om att det ofta förekommer olika strategier för att hantera 

sin situation som anhörig som bland annat går ut på att resignera och acceptera, ta avstånd 

eller stödja men inte möjliggöra (Orford m.fl., 2013: 74). I studien tar forskarna dock upp att 

deras material bygger på forskning som har sin utgångspunkt i västerländska och ekonomiskt 
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starka samhällen och att deras teori om strategier för att hantera att vara anhörig till en 

drogberoende möjligtvis inte är applicerbar på andra sorters samhällen som exempelvis är 

resurssvaga och där kollektivet är mer dominerande (Orford m.fl., 2013: 73). I många av 

dessa föreningar pratar man om medberoende som ett sätt att beskriva och förklara sin 

situation som anhörig vilket gör begreppet till en förklaringsmodell för de anhöriga 

(Andersson & Skårner, 2015: 13). Men medberoende kan också ses ett tillstånd som man kan 

välja bort och många anhöriggrupper lägger fokus på just denna process. Att istället för att 

fokusera på den närstående, fokusera på sina egna liv (Andersson & Skårner, 2015: 30). Dock 

visar tidigare forskning på att det inte finns odelat positiva upplevelser av att vara med i en 

anhörigförening. Det kan handla om att man anser att de skuldbelägger vissa sätt att hantera 

situationer på (Orford m.fl., 2013: 74) och att man sår split inom familjen (Andersson & 

Skårner, 2015: 17).  

 

Tidigare forskning har främst använt sig av Goffmans teori om stigmatisering (Richert m.fl., 

2017: 17) och coping-strategier för att hantera den stress och belastning man som anhörig 

utsätts för (cf. Lazarus & Folkman i Orford m.fl., 2005: 2). Jag har istället valt att fokusera på 

sociala band och roller för att försöka förstå och förklara de processer som sker i 

föräldrarollen när ens barn har ett drogberoende. 

 

Metod och data 

Som jag nämnde i inledningen så har jag varit noga med att låta studiens syfte styra 

datainsamlingsmetod samt genomförandet. Då jag är ute efter att fånga och förstå människors 

upplevelser av att vara anhörig till en drogberoende så valde jag att använda mig av 

kvalitativa intervjuer (Aspers, 2011: 139). Det är genom intervjuer som jag kan få kunskap 

om mina intervjudeltagares erfarenheter, känslor, åsikter och sociala värld vilket kan ge mig 

den förståelse jag behöver för att kunna gå vidare i min forskning (Kvale & Brinkmann, 2014: 

15) Mitt arbete har jag försökt hålla så förutsättningslöst som möjligt för att inte riskera 

baklängesforskning, det vill säga att man börjar i fel ände och utgår från forskarens plan 

istället för vad materialet har att erbjuda (Wästerfors, 2014: 70). Detta skulle kunna ses som 
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motsägelsefullt till att jag samtidigt menar att syftet för studien ska styra. Men jag ser det som 

att en metod bör väljas utifrån forskningsämnet och inte utifrån forskarens preferenser, när 

materialet sedan är insamlat så bör det i sin tur styra den fortsatta processen i forskningen 

samtidigt som syftet ständigt finns där som den röda tråden. Baklängesforskning kan ta sig 

uttryck i alla dessa delar vilket är något jag försökt undvika. Samtidigt är forskaren en 

människa och i den här specifika studien också en student vilket innebär att ovanstående 

synsätt kan vara för mycket begärt men kan åtminstone användas som ett önskvärt 

förhållningssätt i forskning. 

Urval 

Med anledning av studiens ämne och syfte valde jag att använda mig av ett målinriktat urval 

för att hitta deltagare. Vilket innebär att jag strategiskt försökt hitta deltagare som är relevanta 

för min studie (Bryman, 2008: 350). Denna metod för urval lämpar sig då jag är ute efter att 

undersöka en specifik grupp av individer som inte handlar om att representera en hel 

population (Bryman, 2008: 169). För att få tillgång till fältet har jag kontaktat flera olika 

stödorganisationer för anhöriga till drogberoende, vissa av dem har tagit emot mitt 

informationsbrev och i sin tur distribuerat detta till sina medlemmar. Detta informationsbrev 

innehöll en presentation av studien och dess syfte, praktiska aspekter av intervjutillfället, vad 

ett eventuellt deltagande skulle innebära samt kontaktuppgifter. Det är via två olika 

organisationer som jag fått kontakt med mina intervjudeltagare. Av konfidentialitetsskäl har 

jag valt att inte namnge dessa föreningar. Alla intervjudeltagarna har därefter kontaktat mig 

via e-post eller telefon där de fått en vidare beskrivning av studien samt fått information om 

hur intervjuerna kommer genomföras samt deras rättigheter som intervjudeltagare. De 

intervjudeltagare som ingår i studien är en relativt homogen grupp. Med homogent syftar jag 

på avsaknaden av variation mellan individerna inom gruppen, i min studie finns inte 

etniciteter eller olika klasstillhörigheter representerade bland intervjudeltagarna. I ett försök 

att få urvalet mer heterogent så sökte jag efter anhöriga som nödvändigtvis inte har kontakt 

med en officiell stödorganisation för att se om det skiljer sig mellan dessa grupper av anhöriga 

vilket skulle kunna generera variation i urvalet (Bryman, 2008: 193). Min önskan om ett mer 

heterogent urval bottnar i att det eventuellt kan finnas skillnader i hur människor med olika 

bakgrunder upplever och hanterar att vara anhörig till en drogberoende. Jag försökte därför ta 

kontakt med anhöriggrupper på Facebook för att se om jag kunde hitta intervjudeltagare även 

den vägen. Dessa grupper hade dock som policy att inte förmedla förfrågningar av sådana slag 
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av hänsyn till medlemmarna vilket man givetvis får respektera.. Det är också värt att nämna 

att i den här studien förekommer en större andel mammor (4) än pappor (2) vilket kan vara 

relevant att fundera över. Detta är en förekomst som upptäckts och diskuteras även i andra 

studier. Detta skulle kunna bero på rådande könsroller och att mammorna i större utsträckning 

tar ansvar för familjen (Richert m.fl., 2017: 22). De drogberoende i min studie var alla söner 

vilket också är något man bör reflektera kring. Det kan givetvis bero på att det finns fler 

drogberoende män än kvinnor, men det kan även finnas andra förklaringar som att man som 

anhörig till drogberoende döttrar är mindre öppen om situationen och därför inte vänder sig 

till stödföreningar. 

 

Mina intervjudeltagare har fått följande fingerade namn: Nils, Erik, Gudrun, Anna, Elin och 

Annika. Jag kommer delge följande information om dem: Jag har valt att inte anonymisera 

kön. Alla intervjudeltagare är i övre medelåldern och uppåt, de har arbete eller är 

pensionerade. Olika etniciteter är inte representerade. Ingen av dem har en egen historia av 

drogberoende. Alla utom en deltagare har ytterligare barn och ingen av dessa barn har eller 

har haft ett drogberoende. En av dem är förälder till ett barn som i vuxen ålder avled på grund 

av sitt drogberoende. 

Genomförandet 

Intervjuguiden (bilaga 1) var semistrukturerad och utgick från specifika frågor där jag också 

hade möjligheter att följa upp med ytterligare frågor (Aspers, 2011: 143). Fördelen med en 

sådan intervjuguide var att den täckte många områden samtidigt som den gav mig frihet att 

vara flexibel och följsam. Det skulle visa sig under de flesta av intervjuerna att berättelsen tog 

över, jag märkte att för många var resan de haft med sin drogberoende närstående och det 

narrativa uttrycket viktigt att få fram. När man under en intervju kan koppla samman olika 

händelser till ett förlopp så kan man referera det till en berättelse (Wästerfors, 2015: 57). Man 

kan se det som att deltagarna genom sina berättelser skapar mening och försöker få mig som 

intervjuare att förstå deras situation (Wästerfors, 2015: 58) Under dessa intervjuer fick jag 

använda mig av friheten i intervjuguiden och istället följa med i deras berättelse med 

följdfrågor vilket kom att likna en tematiskt öppen intervju (Aspers, 2011: 144). Det kändes 

viktigt även för mig att de fick berätta på det här viset och många frågor från intervjuguiden 

fick jag så att säga svar på ändå. Dock så ska man vara medveten om att man kan missa 

aspekter som framkommit om man istället ställt frågorna. Till exempel kanske de hade 
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berättat ytterligare om jag ställt den specifika frågan och inte bara låtit berättelsen vara 

styrande. 

 

Alla intervjuer som är sex till antalet har spelats in via min mobiltelefon och har varat i 51, 

74, 77, 87, 87 och 97 minuter, avrundat nedåt.  Tid och lokal överlät jag åt intervjudeltagarna 

att bestämma, dels för att det är viktigt att de känner att de befinner sig i en trygg och 

avslappnad miljö och dels för att underlätta för dem i den mån det går (Kvale & Brinkmann, 

2014: 33). Tre av intervjudeltagarna valde att ses på ett café, en valde sin arbetsplats, en valde 

sitt hem och en intervju pågick i intervjudeltagarens bil.  

Forskarrollen 

För mig har hanteringen av forskarrollen varit väldigt viktig, inte minst i intervjusituationerna. 

Det har handlat om att skapa ett sådant klimat som gör att mina intervjudeltagare känner sig 

trygga med att öppna upp sig för mig Kvale & Brinkmann, 2014: 33). Detta är något som 

andra forskare också har tagit fasta på (Andersson & Skårner, 2015: 6) Så hur jag bemöter 

dem under dessa intervjuer är något jag reflekterade mycket över innan men som jag även var 

väldigt medveten om under själva intervjuerna. Det var viktigt för mig att försöka vara en 

följsam, respektfull och uppriktigt intresserad lyssnare, det kunde handla om att flika in med 

nåt ord för att visa att jag var närvarande i stunden eller att vid känslosamma tillfällen försöka 

trösta med ett litet leende. Men man måste även ha i åtanke att det finns en maktfaktor. Det 

går inte att se på en intervju som ett jämställt samtal som sker i samförstånd (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 51) Denna maktfaktor kan ta sig många uttryck men handlar bland annat 

om risken att intervjudeltagare säger det de tror att forskaren vill höra samt att jag som 

forskare har tolkningsföreträde över det som väl sägs (Kvale & Brinkmann, 2014: 52). Min 

roll som forskare påverkar även alla de andra delarna av studien, från designen av studien till 

analysen och resultaten. Det är ett ständigt reflekterande och argumenterande över hur jag 

samlar in materialet, vilka frågor jag ska ställa, hur tolkar jag materialet och varför använder 

jag det teoriramverk som jag gör (Aspers, 2011: 85). Vi sitter alla på en förförståelse och 

vardagskunskap som vi måste förhålla oss till. Insikten om detta gör att vi kan sträva efter en 

mer förutsättningslös inställning till vår forskning (Wästerfors, 2015: 100). Som forskare 

måste vi ha en förförståelse för att kunna förstå och tolka det vi studerar, utan tidigare 

kunskap och erfarenhet hade vi haft svårt att samla in forskning och än svårare att förstå oss 

på den. Man kan se det som den hermeneutiska cirkeln, vilket förenklat innebär en process 
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som går ut på att man behöver ha förståelse för att nå ytterligare förståelse, man behöver delar 

för att se helheten (Aspers, 2011: 41). Med det sagt så är förförståelse inte enbart av godo, den 

kan också hindra oss att se på forskningen bortom vår förförståelse vilket kan leda till att vi 

saknar ett kritiskt förhållningssätt till den (Aspers, 2011: 38). 

Analysprocessen 

I forskning pratar man ofta om validitet och reliabilitet. Det är viktiga begrepp men som 

måste anpassas när det kommer till kvalitativ forskning (Bryman, 2008: 352). Att inte följa en 

intervjuguide skulle till exempel kunna tyda på brister i reliabiliteten. I kvalitativ forskning 

handlar det mer om att redovisa de val jag tagit under genomförandet av studien än vikten att 

någon annan forskare ska kunna reproducera den (Bryman, 2008: 355). Det här är sex unika 

individer som alla har sina berättelser om hur det är att leva med drogberoende vuxna barn. I 

dessa berättelse finns det berörelsepunkter och delade upplevelser men resan ser inte likadan 

ut och intervjudeltagarna är inte tillräckligt många för att det ska gå att generalisera mitt 

resultat. Med det sagt så är jag övertygad om att många andra anhöriga känner igen sig i delar 

av dessa berättelser. Mitt mål är istället för den ursprungliga idén om validitet att presentera 

en trovärdig bild av fenomenet (Bryman, 2008: 354). Jag har försök ha ett kritiskt 

förhållningssätt genom hela forskningsprocessen och presentera ett material som är trovärdigt, 

rimligt och tillförlitligt vilket ger reliabilitet och validitet till mitt forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 299).  

 

I samma ögonblick som jag valde att ta mig an den här forskarfrågan bestämde jag mig för en 

induktiv ansats. Jag utgick således inte från en teori eftersom jag ville att min empiri skulle få 

vara vägledande och teorigenererande. Det vore enligt mig förmätet att söka svara på mina 

frågeställningar med hjälp av en teori innan jag ens samlat in det primära datamaterialet, för 

att återkomma till riskerna med baklängesforskning (Wästerfors, 2014: 71). Detta krävde en 

del tilltro till processen och materialet och återigen försökte jag tänka på att det inte är 

forskaren utan materialet som ska vara vägledande under den här delen utav arbetet. Under 

och efter transkriptionerna så började arbetet med att sortera empirin och se vilka teoretiska 

utgångspunkter som kunde omfamna mitt material. Med hjälp av teori kan jag förstå och 

förklara min empiri (Aspers, 2011: 51). Den behöver inte täcka in hela mitt material och den 

kan nödvändigtvis inte förklara allt men den ska koppla samman teori och empiri på ett tydligt 

sätt och teorins centrala begrepp ska kunna sammankopplas till studiens material (Aspers, 
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2011: 52). Analysprocessen tog sin början under arbetet med att transkribera intervjuerna. Jag 

använde mig till stor del av begreppen sortera, reducera och argumentera (Wästerfors, 2015: 

12). När alla transkriptionerna låg på bordet blev det uppenbart att det var väldigt stort. Det 

fanns stunder då det kändes övermäktigt, vilket jag har förstått inte är helt ovanligt 

(Wästerfors, 2015: 86). Det är under den här fasen man sorterar, delar upp och kategoriserar 

materialet, det vill säga göra reda av oredan. Under den här tiden lära man känna materialet 

(Wästerfors, 2015: 69) vilket är en process som kan och ibland måste ta tid. Jag försökte dock 

inte stressa fram analysen utan istället lägga mycket tid på kontakt med materialet. 

 

Som analysmetod har jag fokuserat på att använda mig av berättelserna, det vill säga det 

narrativa och istället för att hacka upp dem alltför mycket i en kodningsprocess har jag försökt 

behålla essensen i berättelserna och istället tematisera dem efter deras mening och innehåll 

(Wästerfors, 2015: 58). Efter en sortering av materialet så kommer en nödvändig reducering 

av detsamma. Allt material kan inte användas, det finns helt enkelt inte plats för allt som 

dessutom inte ryms i mitt syfte med studien (Wästerfors, 2015: 103). Jag upplevde det som 

aningen vanskligt att försöka skära i mitt material och man brottas med tvivel om rimligheten 

i att jag bestämmer vad som är essensen i andras berättelser. Samtidigt som jag då inser att jag 

som forskare har viss makt i hur jag nu hanterar materialet (Wästerfors, 2015: 104) så 

försökte jag även här arbeta utifrån studiens syfte. Genom kategorisk reducering så har jag 

delat upp materialet i olika kategorier som har följt de tematiseringar jag gjorde under 

sorteringsarbetet. Jag har därefter valt att behålla en del och arbeta vidare med dessa samtidigt 

som jag då fått välja bort andra (Wästerfors, 2015: 105). Detta arbete utmynnar i ett 

kodschema vilket innebär att jag i materialet identifierat olika koder där varje kod har en egen 

beskrivning, en så kallad kodanvisning (Aspers, 2011: 174). Det är inte ovanligt att koder slås 

ihop, differentieras eller ändras under arbetets gång, och det är inte heller alla koder som 

kommer ingå i slutresultatet då de helt enkelt inte är relevanta för studiens syfte (Aspers, 

2011: 175). I den här studien valde jag bland annat bort vissa koder som rörde den 

drogberoende personen, till exempelvis deras mående. Mitt kodschema består av tre teman 

som jag försökt begreppsliggöra genom flera underkategorier som i sin tur genererat 

ytterligare underkategorier. De tre huvudteman är konsekvenser, handlande, och stöd. Dessa 

har i sin tur underkategorier indelade efter olika slags konsekvenser, handlade och stöd. Det 

som nu följer i arbetsprocessen handlar om att argumentera och teoretisera de val av 

kategorier man gjort. Genom detta ska jag kunna belysa och motivera för det perspektiv jag 

genom mitt material lagt fram (Wästerfors, 2015: 139). Det handlar dock inte om att det finns 
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en universalsanning och även inom materialet kan det finnas fog för att visa upp de 

oregelbundenheter som existerar samtidigt som man kan göra sammanfattningar utav det 

(Wästerfors, 2014: 78). 

Etiska överväganden 

Etik är ett nödvändigt och viktigt inslag i all forskning och inte minst när man som jag hämtar 

in sitt datamaterial i form av kvalitativa intervjuer. Men etiken är föränderlig och bygger på 

konstanta reflektioner baserat på bland annat forskningens syfte och genomförande. Det finns 

inte alltid ett givet svar hur man behandlar sin forskning på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 

2017: 7). Situationella faktorer påverkar vilka etiska ställningstaganden man bör ta och just 

därför är reflektionerna nödvändiga, man kan helt enkelt inte utgå från hur annan forskning 

hanterats ur ett etiskt perspektiv utan vi måste utgå från den egna forskningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 107). I min studie är det ur ett etiskt perspektiv väldigt viktigt hur jag 

behandlar mina intervjudeltagare och materialet som rör dem. Först och främst handlar det om 

att mina intervjudeltagare ska skyddas från eventuella skadeverkningar som ett deltagande 

skulle kunna innebära (Vetenskapsrådet, 2017: 12). Jag har på ett praktiskt plan använt mig av 

de så kallade fyra forskarkraven som rör information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002: 6). Informationskravet innebär att alla deltagare har fått information 

om studien och dess syfte, samt om hur intervjuerna kommer genomföras och spelas in 

(Vetenskapsrådet, 2002: 7). Denna information har de fått både muntligt och skriftligt. Jag har 

hanterat det inspelade materialet samt transkriptioner så att ingen annan har tillgång till 

materialet. Det inspelade materialet kommer enbart användas för den här studien och inga 

person eller kontaktuppgifter kommer lämnas ut i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 14). Enligt konfidentitalitetskravet har deltagarnas uppgifter 

anonymiserats och i uppsatsen förkommer de med fingerade namn. Specifika platser eller 

händelser som skulle kunna härledas till den berörda intervjudeltagaren har ändrats eller 

exkluderats. Ingen annan har haft tillgång till fullständiga namn eller kontaktuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002: 12). Av etiska skäl valde jag också att enbart intervjua föräldrar till 

idag vuxna barn (Vetenskapsrådet, 2017: 12). Några av barnen var underåriga medan 

drogberoendet pågick, men då studien handlade om föräldern så ansåg jag att det var etiskt 

försvarbart. Jag har också försökt begränsa den information som framkommer om barnen 

samt har jag anonymiserat även deras uppgifter så att det inte ska kunna härledas till en 

specifik person. De förekommer inte med vare sig namn eller fingerade namn och platser där 
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de befunnit sig kommer inte heller förekomma. Specifika och väldigt känsliga händelser som 

de anhöriga har berättat om sina barn har jag valt att inte ta med. Alla mina intervjudeltagare 

har gett ett muntligt samtycke om sitt deltagande vilket spelades in när intervjuerna 

påbörjades (Vetenskapsrådet, 2002: 8). Jag valde det här tillvägagångssättet för jag tyckte det  

föll sig mer naturligt att i en dialog gå igenom deras rättigheter. Risken med ett skriftligt 

samtycke är att det upplevs som ett  kontrakt med skyldigheter snarare än rättigheter. Ett 

muntligt samtycke kan dessutom bättre försäkra mig om att de verkligen förstår 

informationen. De fick även ett papper att ta med sig med information om studien och sitt 

deltagande samt kontaktuppgifter till mig och min handledare (se bilaga 2).  

Jag har frågat alla mina intervjudeltagare om de vill läsa uppsatsen vilket alla svarat ja på och 

jag har lovat att förmedla uppsatsen till dem. Att jag tar på mig att distribuera den är ett sätt 

för mig att uttrycka tacksamhet över deras deltagande i studien. Att återkoppla en uppsats med 

sina intervjudeltagare kan vara känsligt. En uppsats bygger på flera olika intervjuer som 

analyserats och presenteras i relation till teori och tidigare forskning. Detta kan innebära att 

alla intervjudeltagare inte känner igen sig eller håller med om slutprodukten vilket potentiellt 

kan upplevas som frustrerande. Detta får man som forskare ha förståelse för. Min förhoppning 

är att jag har förvaltat intervjudeltagarnas berättelser med den hänsyn och respekt som de 

förtjänar. 

Resultat och analys 

Jag kommer här redogöra för min studies huvudsakliga resultat genom följandet teman: 

Emotioner: Att sova med ett öga öppet, Alienation: Uppslukande och potentiell distans i 

familjen, Rollkonflikter: Det ofrivilliga föräldraskapet och medberoende och Stödet: 

Sammanhang och gemenskap.  

Emotioner: Att sova med ett öga öppet 

Vissa emotionella tillstånd var särskilt utmärkande hos intervjupersonerna. Jag kommer här 

diskutera oro, rädsla, maktlöshet, skuld och skam och hur dessa bidrog till både till hur man 

hanterar situationen samt söker stöd för den. Oro och rädsla i och med barnens drogberoende 

blev en central del av föräldrarnas liv vilket annan forskning också vittnar om (Richert m.fl., 



 

 20 

2017: 13). I Scheffs teori (Aspelin, 1996: 81) om sociala band så är skam och stolthet de 

viktigaste emotionerna. Mitt resultat talar emot det då det främst bottnar i oro och rädsla. Man 

skulle kunna tänka sig att centrala emotioner kan förändras beroende på komplexa 

familjeband samt i väldigt ansträngda situationer. Oron och rädslan bottnade till stor del i 

situationen för barnet och dess välmående och kunde ta sig många olika uttryck. Till exempel 

berättade en intervjudeltagare att han under 10 års tid sovit med ett öga öppet och hela tiden 

oroade sig och väntade på nästa sak som skulle kunna hända. Man kan till slut börja rusta sig 

för katastrofer. Många av föräldrarna har också fått bevittna traumatiska händelser som satt 

spår, det är barn som slagit sönder hemmet, hamnat i psykoser eller som har överdoserat i 

hemmet. En ytterligare aspekt av oron var känslan av att inte kunna göra något för att hjälpa 

sitt barn. 

 Jag kan inte påverka det och det är en otrolig känsla av maktlöshet. För det är det sista man önskar 

sina barn, att de ska hålla på med droger (Anna) 

Alla intervjudeltagare vittnar om en i periodvis enorm känsla av maktlöshet och som vi kan 

läsa i citatet ovan bottnar det till stor del i att man inte kan hjälpa eller förändra barnets 

situation. Rollen som förälder är en av de viktigaste rollerna i samhället och med den kommer 

många förväntningar på hur vi bör agera när det kommer till barnens bästa. I en situation när 

man inte kan utföra sin föräldraroll som man vill och förväntas göra känner man sig maktlös 

och sårbar (Merton, 1957: 113). Många av de intervjuade föräldrarna uppger att man som 

anhörig slits mellan hopp och förtvivlan, att ena dagen kan kännas bra och så i nästa så 

befinner man sig i ett svart hål. Flera intervjudeltagare berättar om att de är mindre 

stresståliga och inte orkar hantera andra motgångar som de tidigare gjort. Flera har en fortsatt 

oro för framtida återfall och trots att de försöker leva i nuet så gott det går så finns det en liten 

oro kvar hos dem. Flera talar om att drogberoende är en sjukdom, och som andra sjukdomar 

finns det inga garantier för att man inte kan insjukna igen. Denna insikt gör att många trots att 

de försöker leva i stunden samtidigt förbereder sig på negativa nyheter. 

Det finns all anledning till oro, för det är ju faktiskt en dödlig sjukdom, och det är en livslång 

sjukdom [...] det klart det skrämmer mig, men jag försöker vara här och nu och glädjas med de 

framgångar som finns (Annika) 

Skuld och skamkänslor är vanligt förekommande i annan forskning om anhöriga till 

drogberoende (Richert m.fl., 2017: 11; Andersson & Skårner, 2015: 40). I min studie förekom 

dock skam och andras skuldbeläggande i mindre utsträckning. Det som främst förekom var 

det egna skuldbeläggandet. Dels att man var rädd för att andra skulle kunna se på en som en 
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dålig förälder men dels att man funderade på vad man själv gjort för fel. I ett fall blir det mer 

uppenbart, de tvivel och funderingar som kommer när ens barn dött på grund av droger.  

Att även om han inte finns längre så är det ju ett annat problem. Och det är ju all den här 

flashbacken, man tänker tillbaka om man gjorde rätt, gjorde jag fel när han var liten, alla såna där 

grejer. Och det får man ju lov att leva med (Nils) 

Att tvivla och fundera på vad man kunde gjort annorlunda som förälder blir här smärtsamt 

tydligt när barnet inte längre finns i livet. De rollförväntningar vi har på oss själva som 

föräldrar kan också användas på ett skuldbeläggande sätt då de till stor del bygger på det 

förväntade beteende (Trost, 1967: 97) vilket är svårt att applicera i den nya situationen. På ett 

rationellt plan verkar alla intervjudeltagare förstå att det inte är ett konstruktivt sätt att tänka 

och uppger att de nog inte hade kunnat handla på annat sätt, trots det så fortsätter de ändå 

fundera på vad de hade kunnat göra annorlunda. Flera uppger att de tidigare själva har tänkt 

vilka det är som drabbas av drogberoende: 

Jag vet ju själv vilka fördomar jag haft och fått omvärderat. Och hur dömande jag själv har tänkt. Att 

det här drabbar inte mig och min familj, det är några andra tonåringar med föräldrar som inte bryr 

sig. Det går inte att bry sig mer än vad vi har gjort, så det är ju ingen garanti. Så man blir ödmjuk 

(Anna) 

Man förväntar sig därför att andra människor ska se på en likadant, trots att rädslan kan vara 

obefogad. Det kan i hög grad kopplas till Mertons syn på rollförväntningar, att det inte 

handlar om faktiska signaler från omgivningen utan hur man själv antar att de ska uppfatta en 

(Merton, 1967: 44). 

Alienation: Uppslukande och potentiell distans i 

familjen 

Relationer och det sociala livet påverkades också till stor del, både relationen till det 

drogberoende barnet samt till andra familjemedlemmar vilket är ett förekommande tema även 

i annan forskning (Richert m.fl., 2017:12). I många intervjuer framkom det svårigheter med 

att ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot den drogberoende. I många fall bottnade det i 

att man inte reagerade och agerade likadant, exempelvis kunde en förälder vara strängare än 

den andra vilket skapade konflikter dem emellan. I vissa fall levde föräldrarna inte 

tillsammans utan hade en ny partner vilket kan skapa ytterligare spänning i relationen: 

Ibland var det ju tjafs mellan oss eftersom jag kunde ju tycka att hon var lite för hård mot honom och 

när han ibland i perioder sagt att han slutat så trodde inte hon på det där. Då tyckte jag att hon var 



 

 22 

taskig, men det har ju visat sig att hon hade ju rätt. Men det är ju lättare då för en utomstående 

kanske, medans man själv vill tro att det inte är så farligt (Erik) 

Erik beskrev det som att han lättare blev manipulerad av barnet för att han så gärna ville tro 

på att allt skulle bli bra, medan partnern hade en mer objektiv syn på drogberoendet. Detta i 

sin tur skapade en del konflikter mellan dem. Det sociala band som finns mellan föräldrar och 

barn skulle kunna ses som det mest fundamentala och starka band vi människor har (Aspelin, 

1996: 74) vilket skulle kunna förklara svårigheten med att se på situationen på ett objektivt 

sätt. Även i annan forskning betonas samspelssituationen, det vill säga att man tillsammans 

med sitt sociala nätverk skapar sina levnadsvillkor (Skårner, 2001: 3), vilket kan vara 

komplicerat under dessa omständigheter. Samtidigt så kan en partner vara det stora stödet för 

föräldern, en person som de delar upplevelsen med och som finns där och lyssnar. Tidigare 

forskning har visat att pappor tenderar att vara hårdare och mer oengagerade än mammor 

gentemot det drogberoende barnet (Orford m.fl., 2005: 216). Här skiljer sig den här studien åt 

då resultatet visar på att papporna har varit engagerade och även om de förespråkade vikten av 

"hårda nypor" så kämpade de även mycket med att vara konsekventa med det i praktiken. Det 

skulle kunna förklaras med att bandet till barnet snarare än kön på förälder är av stor vikt. 

 

Även andra barn inom familjen påverkas. En pappa beskrev dottern som det glömda barnet, 

att all energi och tid gick åt att försöka hjälpa barnet med drogberoende vilket resulterade i 

dåligt samvete. Men barnen utan drogberoende utgör också en tröst och ett kvitto på att man 

har kunnat erbjuda ett bra hem. Vissa syskon kunde bibehålla en god relation med sitt 

drogberoende syskon medan andra upplevde sig väldigt svikna och kände mycket ilska och i 

ett fall även rädsla. Flera intervjudeltagare vittnar om att relationer även efter 

drogtillfrisknande är ostabila. Det handlar inte så mycket om ovänskap som att det inte finns 

någon vidare kontakt eller kommunikation. Man kan se det som att det sociala bandet blir så 

pass distanserat och skadat att det är svårt att hitta tillbaks till en stabil relation. Ett band är 

inte något självklart, inte ens bland familjemedlemmar, utan är avhängt på att aktörerna söker 

upprätthålla och i de fall det behövs, laga bandet (Aspelin, 1996: 75). 

 Relationen till det drogberoende barnet kan bli ansträngt och flera intervjudeltagare upplevde 

det som svårt att veta hur de skulle förhålla sig till den nya situationen. Flera vittnade om att 

det blev viktigt att försöka kontrollera barnet och ständigt vara närvarande. Som att smsa och 

ringa konstant, leta igenom deras tillhörigheter, åka och leta nätterna igenom. 

I min värld var det ju så att om jag bara fanns där hela tiden, och jagade honom med liksom 

blåslampa så skulle det här på nåt vis ta slut. Men det gjorde det ju inte (Elin) 



 

 23 

Det här är ett exempel på där man blir uppslukande i relationen till barnet, i tron att kontrollen 

ska lösa situationen men att det visade sig snarare göra barnet mer alienerad i relationen 

(Scheff, 1996: 77). Det framkommer också att de plötsligt inte känner igen sina barn. Det blir 

svårare att veta hur man ska agera. 

Usch ja när de börjar missbruka, de blir en annan person. Min son, han försvann ju den dagen han 

började köra droger. Det vart ju en annan, en drogpersonlighet (Nils) 

Det blir svårare att bibehålla ett stabilt band till sitt barn när barnet förändras. Plötsligt kan 

man ha svårt att känna tillit. Flera av intervjudeltagarna hade i perioder när drogberoendet var 

aktivt  inte någon kontakt med sina barn och den kontakt som var kunde vara dålig. I den 

tillfrisknande fasen berättar flera av föräldrarna att en viktig bit var att försöka bygga upp en 

ny relation och ett nytt förtroende så att bandet dem emellan återigen kunde bli stabilt och 

framförallt sunt ( Scheff, 1996: 76). 

Rollkonflikt: Det omförhandlade föräldraskapet 

och medberoende 

Det blev tydligt att intervjudeltagarna sökte nya sätt att hantera sitt barn och situationen, vilket 

inte alltid är helt lätt då de saknar referensramar, detta kan man läsa om även i andra studier 

(Andersson & Skårner, 2015: 12). Den nya föräldrarollen kändes hos vissa ambivalent och 

som att de tvingats bli en annan förälder än den man ville vara. Många av föräldrarna försökte 

till en början ställa ultimatum på det drogberoende barnet, i ett försök att tvinga dem att sluta 

ta droger. Till en början var det många av barnen som fick bo hemma om de kunde uppfylla 

vissa regler som att lämna drogfria prover och att gå på samtal. Det var ingen som upplevde 

att det fungerade i någon längre period. 

Rent allmänt blev det ganska otrevlig stämning hemma. Han mådde ju inte bra, han fick inte sin 

cannabis, och han var arg på mig som hindrade honom. Ja det var en obehaglig känsla, det var 

jobbigt att vara hemma (Anna) 

Till slut så blev situationen ofta outhärdlig och de flesta föräldrar berättade om att de mådde 

så dåligt så att de inte orkade längre. Detta innebar att de fick ta till andra metoder som var 

mer konsekventa i ett försök att hjälpa sitt barn men även för att hjälpa sig själva och övrig 

familjemedlemmar. De olika förväntningar på rollen som förälder kom nu att skapa konflikter 

(Merton, 1967: 170). 

Som förälder är man ju bunden till sitt barn, på gott och ont ska jag säga. Det klart att det är gott 

men jag har många gånger avskytt den, den mamma han tvingat mig att vara (Anna) 
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För att ge ett exempel så berättar Anna om när hon på väg hem efter träningen såg sin son 

sitta på trappen till härbärget, ett boende socialtjänsten hänvisat honom till efter att Anna sagt 

att han inte kunde bo hemma hos henne. Att tvingas neka sitt barn att komma hem beskriver 

Anna som något fruktansvärt och inte alls den mamman hon egentligen är, men förklarar det 

med att hon kände sig tvingad till en annan sorts föräldraroll då hon upplevde att hon var 

tvungen att ändra sitt beteende som förälder då hon uttömt andra handlingsalternativ (Trost, 

1967: 97). 

Flera upplevde det svårt att vara konsekvent gentemot barnet och att man växlade mellan att 

vara mjuk och stöttande till att skälla och vara hård: 

Man blir ju galen på han, man gjorde ju säkert fel där också. Man skällde på han ibland och så 

försökte man hjälpa honom ibland, det går inte att vara konsekvent. Man ska vara konsekvent, men 

det funkar inte. Det är hopplöst svårt (Nils) 

Det kunde också handla om att man som förälder förflyttade andra gränser som man aldrig 

trott att man skulle kunna göra:  

Om nån innan sagt till mig att din heroinberoende son är välkommen hem till dig påtänd och får 

bruka i ditt egna hem, så hade jag bara sagt det kommer aldrig hända. Men efter hand som gränser 

vidgas och i det egna sjukdomstillståndet som medberoende....så tills slut gör man ju övergrepp på 

sig själv och accepterar sånt man aldrig tidigare skulle gjort (Annika) 

I min studie har deltagarna på ett eller annat sätt fått omvärdera sina föräldraroll till sin 

närstående, dels som en hjälp för sig själva men även i  försök att hjälpa den närstående ur sitt 

missbruk. I den här situationen ställs föräldrarna inför en ny verklighet där tidigare 

erfarenheter saknas. Att vara anhörig blir som en läroprocess där de nya erfarenheterna är med 

och påverkar en identitetsförändring. Inte olikt det resultat som framkom i en studie om 

mammor till hjärnskadade barn (Wästerfors, 1999: 142).  

 

En inte oansenlig del av intervjuerna kom att handla om medberoende. Både vad det innebär 

men också hur det påverkar och kan förklara deras situation. Alla intervjudeltagare menar att 

de åtminstone till en början var medberoende. Att agera som en medberoende kan sitta väldigt 

djupt och även bottna i instinktiva föräldraegenskaper, det är svårt för en förälder att acceptera 

tanken på att barnet får sova ute eller om man inte vet om det går hungrigt. Föräldrarna i den 

här studien har anammat medberoende som begrepp och har i den processen får omförhandla 

sitt föräldraskap. En process som många vittnar om är svår. En intervjudeltagarna menade att 

han var både medberoende och  möjliggörare för sonens drogberoende, det handlade om att 

betala skulder, köpa matkassar, ta striden med socialtjänsten, försöka fixa jobb och boende 
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men också att finnas där, redo att plocka upp honom när han faller. En annan beskriver det så 

här: 

Han blev till slut som han var innanför huden på mig, det var som att jag gick omkring med honom 

precis hela tiden [...] Genom att tycka synd om, hela tiden ta ansvar för hans handlingar, vad han än 

gjorde skulle jag ta ansvar och hjälpa honom (Gudrun) 

Medberoende kan också upplevas som ett tillstånd för den anhöriga som innebär att de ger 

upp sig själva, att deras liv kommer att kretsa kring att underlätta och kontrollera den 

drogberoende vilket tar ut sin rätt på den anhörige både fysiskt och psykiskt. Teorin om 

sociala band beskriver att för mycket närhet och uppslukande i relationen leder till att den ena 

partnerns behov, känslor och synsätt får stå tillbaka för den andre partner, detta oftast 

beroende på att man identifierar sig eller känner stark lojalitet till den andre (Engdahl & 

Larsson, 2006:121) vilket liknar hur medberoende emellanåt tolkas. 

Och det är inte så att man blir frisk bara för att den beroende tillfrisknar när man varit i ett 

medberoende. Det är nåt jag jobbar jättehårt med, att leva ett bra liv, oavsett vad min anhörig väljer 

att göra. Sen är jag mamma och människa så det klart jag påverkas (Annika) 

Medberoende ses med andra ord som ett tillstånd som anhöriga får ta ställning till även om 

det inte längre finns ett beroende med i bilden. Snarare handlar det om en roll man tagit på dig 

som innehåller många personliga karaktärsdrag som därför kan vara svåra att förändra. Flera 

föräldrar menar att de insett att de inte bara agerade som medberoende gentemot den 

drogberoende utan det var en roll de tagit på sig även i andra sammanhang och relationer.  

Men det handlar också om att medberoende kan vara en nyckel för att få en närstående att 

sluta ta droger. Att de lättare når botten och därmed blir motiverade att sluta om man inte har 

anhöriga som agerar medberoende vilket visats även i andra studier (Andersson & Skårner, 

2015: 31).  

Att hantera situationen var som nämnts innan en väldigt ambivalent process. Många råd som 

ges från anhörigföreningar och socialtjänst är att vara väldigt konsekvent samt att försöka 

sluta underlätta för ett fortsatt drogberoende. Ett råd som ofta förekommer är att man ska 

stänga dörren. Detta innebär ungefär att man inte har den drogberoende boende hemma, man 

ska inte underlätta för den på något sätt och ibland tar man helt avstånd. Dock så har devisen 

"stänga dörren" i större utsträckning fått fäste nu om man jämför med äldre forskning I en 

studie från 1989 så visade sig det sig ofta svårt att stänga dörren och trots att det ibland 

förespråkades av den specifika anhörigföreningen så var det sällan föräldrarna tog det beslutet 

(Helmersson, 1989: 18). Idag är det ett råd som förekommer inte bara bland 
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anhörigföreningar. En förälder vittnar om att de till slut inte orkade mer och att de då fick 

rådet av socialtjänsten att stänga dörren. 

Jag fattar ju att vi försökte med allting annat, så vad vi än hade gjort så hade vi aldrig kunnat, vi var 

tvungna att stänga dörren för att han skulle nå nån slags botten. Vi hade aldrig kunnat hjälpa honom 

på annat vis (Elin) 

Här blir de faktiska förväntningarna på föräldrarnas beteende från omgivningen tydliga. I 

rollen som förälder förväntas man nu anta ett annat förhållningssätt än man tidigare gjort 

(Trost, 1967: 97). Och istället för att ha en bra balans mellan närhet och distans i det sociala 

bandet  så försöker man alienera sig i ett försök att förbättra situationen (Aspelin, 1996: 79). 

Vilket visar på den komplexitet som finns just kring familjeband och alienationer (Scheff, 

1997: 200). I fallet med Elins son så vart utgången lyckad och idag är han efter några 

omgångar av behandling tillfrisknad. Men Elin nämnde att man måste begrunda vilka risker 

det finns med sådana råd. Samtidigt som det upplevdes som det enda kvarvarande alternativet 

för Elin och hennes familj så hade situationen med sonen kunnat slutat annorlunda och de 

hade eventuellt hamnat i ett läge där de aldrig förlåtit vare sig själva eller socialtjänsten. Av 

den anledningen skulle Elin aldrig råda någon annan till samma sak, hon kan bara berätta att 

det var så de gjorde. Detta vittnar också om den läroprocess gällande ödmjukhet för olika 

människors situationer och liv som tidigare framkommit. 

Stödet: Sammanhang och gemenskap 

Många av intervjudeltagarna var kritiska till hur stödet från samhället tedde sig och många 

vittnade om att det tog tid för socialtjänsten att förstå allvaret i det hela och sätta in adekvata 

åtgärder. De upplevde att det hade behövt sättas in hårdare åtgärder så drogberoendet inte 

hade hunnit eskalera. Ingen tyckte att de blev erbjudna något vidare stöd för dem i rollen som 

anhöriga men att det heller inte var i prioritet för dem, det viktigaste var att få hjälp för sina 

barn. Dock var det flera som vittnade om att det också blev dåligt bemötta som föräldrar till 

ett drogberoende barn, främst av specifika socialsekreterare och polisanställda. Det var också 

brist på samverkan mellan myndigheter och de blev hänvisade runt till olika instanser. Många 

av dem betonade att det saknades uppföljande behandlingsarbete och att efter en genomförd 

behandling var det de anhöriga igen som fick ta ett stort ansvar för barnets tillfrisknande. De 

upplevde inte att de blev lyssnade på från myndigheters sida samtidigt som de förväntades ta 

ansvar och hjälpa till vilket kan handla om de olika förväntningar som finns på rollen som 

förälder (Trost, 1967: 96). Det finns dock andra röster från anhöriga som ansett att samarbetet 
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mellan dem och stödinsatser har fungerat bra och där bemötandet känts professionellt, 

skillnader i upplevelsen har också konstaterats i andra fall (Helmersson, 1989: 14). 

När allt brakade lös helt, då tappade vi fotfästet fullständigt. Då gick vi till socialen och bara, säg 

vad vi ska göra, så gör vi det. Och så gjorde vi, rakt av (Elin) 

De flesta av mina intervjudeltagare har varit öppen med familj och nära vänner om sin 

situation, en intervjudeltagare valde att inte göra det: 

Absolut inte öppen alls. Vi bor i ett litet samhälle, där man lever o känner varandra och jag ville inte 

känna mig som en dålig mamma, dels ville inte sonen alls att det skulle komma ut, det ville han 

verkligen inte.  Nu kan jag vara det men inte då (Gudrun) 

De flesta uppger att de har haft positiva erfarenheter av att öppna upp för sin närmaste 

omgivning och bara i något enstaka fall har det upplevt som att de blivit skuldbelagda. Det har 

varit ett tacksamt stöd men det är tydligt att det krävs liknande erfarenheter för att det ska 

upplevas som en hjälp. Det har upplevts som svårt för andra som inte delar erfarenheter att 

relatera till deras situation. En intervjudeltagare upplevde det också som jobbigt när folk 

tyckte synd om henne och att hon i dessa sammanhang blev tilldelad en roll hon inte önskade. 

Här blir det återigen tydligt hur man i en roll subjektivt utgår från hur man antar att 

omgivningen ser på en (Trost, 1967: 97). Många upplever också att de helt enkelt inte orkar 

till exempel hålla kontakten eller engagera sig i några andra relationer, vilket varit tydligt 

även i andra studier (Richert m.fl., 2017: 18). Detta kan också göra det svårare att erhålla ett 

socialt stöd från sin omgivning. En intervjudeltagare upplevde att hon var tvungen att isolera 

sig och skärma av sig för att orka med sin situation. En intervjudeltagare berättade att det 

också var av omsorg av omgivningen som man inte alltid pratade om sin situation, att till 

exempel känna att man förstör en glad stämning eller få andra att känna obehag. 

 

Det område som var lättast att hantera för intervjudeltagarna var ofta arbetslivet. Trots en del 

kortare sjukskrivningarna och att de i vissa fall fått anpassa arbetet efter deras situation har 

många uppgett att jobbet också verkat som en viloplats. Där de kunde få koncentrera sig på 

annat än att vara anhörig. Detta stöds även av tidigare forskning (Andersson & Skårner, 2015: 

16; Richert m.fl., 2017: 12). Samtidigt har arbetet för några deltagare blivit något man istället 

begravt sig i, för att fokusera på något annat, något man till skillnad från det drogberoende 

barnet kan känna kontroll över. Flera har uppgett att fysisk aktivitet varit ett viktigt inslag när 

det kommer till att få utlopp för sina känslor men även som ett meditativt inslag.  
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Många av intervjudeltagarna vittnar om att hela deras liv ställdes på ända i och med 

drogberoendets inträde i deras liv. De sökte ett nytt sammanhang dels för sig själva men även 

för det drogberoende barnet. Det blev som ytterligare en identitet som lades till deras persona, 

rollen som anhörig. I alla intervjuer har det framkommit att mötet med andra anhöriga har 

skänkt dem mycket tröst men det är också i dessa möten de upplevt att de också fått hjälp att 

hantera situationen. Som Elin beskriver det: 

Så vi erbjöds anhörigdagar via behandlingshemmet och det var väl där nånstans som vår 

läkningsprocess började. Man började förstå sammanhang, började förstå att man är maktlös (Elin) 

Alla intervjudeltagare var medlemmar i stödföreningar för anhöriga till drogberoende. Alla 

berättar om att det stödet betytt oerhört mycket för dem. Här finns människor som delar 

upplevelser och erfarenhet och man kan gemensamt bygga nya referensramar I våra olika 

roller jämför oss med andra och söker gärna ett sammanhang där likasinnade finns (Merton, 

1967: 40). Detta kan ses som ett sätt att man söker människor som kan relatera och förstå sin 

situation. De får i föreningen ett nytt sammanhang att verka i. Tillsammans med människor 

som vet vad det handlar om och som kan relatera och ge varandra verktyg. Detta är ett resultat 

som går att finna även i tidigare forskning (Andersson & Skårner, 2015: 17). 

 

 En del söker sig också till föreningar för att hitta nycklar för att kunna hjälpa sin närstående  

vilket även några av den här studiens intervjudeltagare gjorde till en början. De var så 

fokuserade på att försöka hjälpa den drogberoende men berättar om att det är just föreningens 

fokus på de anhöriga som till slut blir en befrielse och att det hjälper dem att utvecklas i sin 

roll som anhörig. Det blir ett forum där man får dela med sig av just sina erfarenheter och 

upplevelser och genom detta upplever en gemenskap vilket förekommer även i andra studier 

(Andersson & Skårner, 2015: 26).  

Diskussion 

Syftet med studien var att förstå hur dessa föräldrar påverkas av att vara anhöriga samt 

undersöka vilka förändringsprocesser det kan leda till hos. Till min hjälp hade jag två teorier 

om sociala band och roller som jag använder för att försöka förklara mitt resultat. Jag kommer 

här diskutera de viktigaste resultaten och ge mina funderingar kring fortsatt forskning inom 

ämnet. Det som blir uppenbart i den här studien är i vilken stor utsträckning föräldrar till 
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drogberoende barn faktiskt påverkas av situationen. Det påverkar snudd på alla aspekter av de 

anhörigas liv. Detta är något som stöds av både nationell och internationell forskning som 

tidigare genomförts (Richerts m.fl., 2017: Orford m.fl., 2005). Många får leva med en oro och 

rädsla som kan hänga kvar trots ett tillfrisknande, relationer och sociala band riskerar att bli 

ansträngda och konflikter inom familjen är inte ovanligt. Många har haft ekonomiska 

konsekvenser då de till exempel har betalat av barnets skulder och i perioder varit sjukskrivna 

med anledning av sin situation. Dock så är områdena ekonomi och arbete de områden som 

påverkade minst negativt. Bristen på stöd var emellanåt påtaglig, speciellt från myndigheter, 

det var dock en upplevelse som inte delades av alla. Alla deltagare i den här studien har vänt 

sig till en anhörigförening för drogberoende och det är främst där de upplevt att de fått stöd. 

Detta stöd består i stor del av en gemenskap där man erbjuds insikt men även råd för hur man 

ska hantera sin situation som anhörig. Det är en arena där deltagarna inte riskerar att dömas 

utan kan känna sig trygga. 

 

Det står också klart att alla föräldrar har fått genomgå ett förändringsarbete. Detta har inte 

alltid skett frivilligt utan som en konsekvens av att tvingas hantera sin situation och det 

drogberoende barnet. Föräldrarna har ställts inför det faktum att de också blivit tilldelade 

rollen som anhörig till en drogberoende. En roll som ofta innebär ett skuldbeläggande hos 

individen. I den här rollen finns det ytterligare en roll som föräldrarna har dels fått ta ställning 

till och dels aktivt fått hitta strategier för att motverka, rollen som medberoende. 

Medberoende är ett vanskligt begrepp då den innehåller många olika definitioner, föräldrarna 

i den här studie är inget undantag. Medberoende som roll och betydelse ges i studien olika 

förklaringar, det som dock är gemensamt för dem alla är att de tagit till sig begreppet och 

använder det som ett sätt att förklara och förstå sin roll och situation som anhörig, vilket stöds 

även av tidigare forskning.(Andersson & Skårner, 2015: 13). Man kan tänka på det som att 

det skänker tröst att ha en definition på det man genomgår som dels förklarar men som även 

kan användas för att lindra sin egna situation samt hjälpa den drogberoende. Föräldrarna har i 

hög grad fått omvärdera sin roll som förälder och hur den rollen nu förväntas förhålla sig till 

den drogberoende vilket i många fall skapat konflikter inom en. Många vittnar om att de 

tvingats ta till sätt att hantera sitt barn som de tidigare inte hade kunnat föreställa sig. Det kan 

handla om att tolerera ett beteende som man aldrig tidigare trott att man skulle tolerera eller 

att man tvingas förvägra barnet ett boende hemma trots att man vet att inget annat boende står 

tillgängligt. Detta är ingen process som går över en dag, utan sakta förflyttas gränserna och 

sakta tvingas man att omvärdera hur ens roll som förälder förhåller sig till sitt barn.  
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Relationen och bandet till barnet kan nog ses som det viktigaste av allt för en förälder. Med 

det sagt så instämmer nog många föräldrar att det trots att barnen är vuxna kan vara svårt att 

släppa på kontrollen och inte bli för involverade. Om ens barn också är drogberoende så kan 

det bli än svårare att hålla bandet stabilt utan relationen tenderar att bli ansträngd. De flesta 

deltagarna har uppgett att de ofta blivit väldigt kontrollerande och uppslukande av barnets 

situation vilket i många fall har haft en negativ inverkan på både dem själva och relationen. 

Dem har med tiden fått omskapa relationen och bandet med sitt barn. 

 

Detta är som tidigare nämnt ett underforskat ämne och därför finns det flera förslag på vad 

man i framtida forskning. Jag ska nämna två exempel som jag reflekterat kring utifrån den här 

studien. Dels handlar det om den representationen av anhöriga som oftast förekommer i 

studier som denna, dels handlar det om vilka de drogberoende är. I den här studien består 

deltagarna av en relativt homogen grupp där exempelvis olika etniciteter inte förekommer, 

alla har såvitt jag vet haft ett välordnat hushåll och ingen har uppgett en egen 

drogproblematik. En liknande urvalsrepresentation förekommer även i andra studie (Richert 

m.fl., 2017: 5I). Samtidigt visar forskning på att många drogberoende kommer från svåra 

hemförhållanden, det kan handla om att i perioder vara fosterhemsplacerad, växa upp med 

bara en förälder, i ekonomiskt svaga hem och inte sällan har det förekommit beroende hos 

andra familjemedlemmar (Skårner, 2001: 84). Man kan diskutera om varför det brister i 

urvalsrepresentationen i forskning kring de anhöriga. Orford m.fl. menar det kan finnas 

skillnader mellan de som frivilligt deltar i en studie om anhöriga gentemot de som inte deltar 

(Orford m.fl., 2013: 76). Det kan bland annat handla om att de som har en relation till och 

kännedom om forskning och den akademiska världen är mer benägna att ställa upp som 

respondenter och informanter. Det skulle också vara intressant att försöka nå de anhöriga som 

inte ingår i en stödförening. Man skulle kunna tänka sig att det är en grupp anhöriga som är än 

mer utsatta just för att de inte ingår i någon stödverksamhet, å andra sidan kan det handla om 

att den grupp anhöriga som påverkas mest är de som faktiskt söker sig till stödföreningar. 

 

En annan fråga man kan ställa sig handlar om var papporna befinner sig?  I min studie så är 

två av sex deltagare pappor vilket sett till annan forskning på både nationell och internationell 

nivå är ett högt deltagande (Richert m.fl. 2017: 6; Orford m.fl., 2013: 73). Många av mina 

intervjudeltagare har också nämnt att det i deras respektive stödförening främst förekommer 

mammor. Några i studien har också berättat att pappan till barnet inte haft behovet av att ingå 
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i en stödförening. Det kan finnas flera förklaringar till detta, men en teori handlar om att 

mammor är den som förväntas ta huvudansvaret för barnen och därför påverkas mest. 

Tidigare studier visar att mammor och pappor ofta spelar olika stora roller i den 

drogberoendes liv. Papporna beskriva som bland annat oengagerade och frånvarande och ofta 

utövare av en mer konsekvent hård linje. Mammorna beskrivs istället som mer involverade, 

överbeskyddande och eftergivna (Skårner, 2001: 96). Den här studien motsäger det här till 

viss del, papporna har varit väldigt engagerade i situationen trots att de i större utsträckning 

framhärdat vikten av en hårdare linje. Man kan också fundera mer kring representationen av 

de drogberoende. De drogberoende i den här studien var uteslutande söner till de anhöriga. 

Det finns en klar majoritet av drogberoende män jämfört med kvinnor, enligt boken Alkohol 

och drogproblem så utgör kvinnor knappt en fjärdedel av gruppen drogberoende (Johnson 

m.fl., 2017: 271). Men det är svårt att se det som den enda förklaringen till mitt urval då det 

ändå är så pass många individer vi pratar om. Det kan såklart finnas olika förklaringar kring 

detta, det finns teorier om att det är än mer stigmatiserat att vara en kvinnlig drogberoende 

(Johnson m.fl., 2017: 272) vilket skulle kunna innebära att anhöriga i mindre utsträckning är 

öppna och söker stöd. Samtidigt har det i forskning konstaterats att drogberoende kvinnor ofta 

har en mer utsatt situation än män (Johnson m.fl., 2017: 272). Detta borde innebära ett stort 

behov av stöd för både de och deras anhöriga. 
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Intervjuguide 

 
Bakgrund 
Vill du börja med att berätta lite om dig själv? 

Om du vill berätta om hur allt började?  

Hur såg situationen ut för er under den här tiden?  

Hur förstod du att din närstående var beroende av droger?. 

Hur förändrades ditt liv under den här tiden? 

 

Konsekvenser 

Hur har det påverkat din vardag?  

Till exempel: På jobbet? Hälsan? Ekonomin? Sociala aktiviteter? 

Hur har du mått under den här tiden? 

Vilka känslor har dominerat? 

 

Relationer 

Hur har det påverkat din relation till den närstående? 

Hur har det påverkat relationen till andra som står dig nära? 

Hur öppen har du varit med att dela med dig av din situation till omgivningen? 

Har du haft några rädslor kring andra människors reaktioner?  

Hur har du upplevt att omgivningen tänker och känner kring det här?  

 

Strategier 

Hur har du gjort för att orka med din situation? 

Vad har du prövat för olika sätt för att hjälpa den närstående? 

Har det funnits olika åsikter inom familjen hur man ska hantera detta? Ge gärna exempel. 

Har du upplevt att du haft kontroll över din situation? Ge gärna exempel på när du känt eller 

inte känt kontroll. 

  

Medberoende 

Hur känner du inför begreppet medberoende? 

Vad innebär medberoende för dig? 

Upplever du dig själv som medberoende? Om ja, utveckla varför. 

 

Stöd 

Har du ingått i någon behandling eller stödverksamhet för anhöriga och vad har den i så fall 

betytt för dig? 

Hur har stödet inom familjen fungerat? Eller från vänner? 

Hur har stödet från samhällets sida sett ut? Som t.ex. från vården och socialtjänsten.  

Hur önskar du att det hade sett ut? 

 

Är det något jag missat att fråga om som du vill prata om?  
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Information om deltagande 

 

• Jag heter Susanna Pettersson och jag läser Sociologi III på Stockholms 

universitet. Nu arbetar jag med min kandidatuppsats som är en kvalitativ 

studie om anhöriga till drogberoende. Jag vill lyfta fram era upplevelser 

och erfarenheter med fokus på hur det har påverkat era liv och hur ni har 

försökt hantera det.  

 

• Intervjun kommer att spelas in och kan kompletteras med anteckningar på 

plats. 

 

• Ditt deltagande är helt frivilligt. Du väljer själv vilka frågor du svarar på 

och du kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva ange skäl. 

 

• Alla personuppgifter kommer anonymiseras, i uppsatsen innebär det att 

alla personer och platser kommer att avidentifieras. 

 

• Det insamlade materialet kommer behandlas med omsorg och kommer 

förvaras så att ingen annan än jag har tillgång till det. När studien är 

genomförd kommer det inspelade materialet raderas. 

 

Underskrift samtycke_______________________________________________ 
 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail: susannagoransson@hotmail.com 

Telefon: 070-8149107 

Handledare på universitetet: Katarina Winter 

katarina.winter@su.se 
 


