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Sammanfattning/abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka vad ungdomar tyckte var viktigt i det 

första mötet med terapeuten, och vad i detta möte som fick dem att bestämma sig 

för att återkomma och påbörja en stödgrupp. Kvalitativa intervjuer genomfördes 

med sju unga vuxna i tjugoårsåldern som alla hade fullföljt en termin på en 

stödgruppsverksamhet för anhöriga till missbrukare i Stockholm.  

Utskrifterna av de inspelade intervjuerna tematiserades i tre steg genom tematisk 

analys. Resultaten från de teman som hittades analyserades utifrån teorier om 

arbetsallians. De främsta fynden i studien pekar mot att terapeuterna fick allians 

med ungdomarna redan på första mötet.  Terapeutens värme och mänsklighet var 

en nyckelfaktor som spelade stor roll för att skapa allians med de unga. De 

uppskattade även äkthet, självkännedom och flexibilitet hos terapeuterna. 

I materialet framkommer även att platsen i sig spelade roll. Faktorer som 

omgivning och inredning spelade roll för ungdomarna.  

Slutsatserna indikerar att allians är av största vikt och att det kan vara än viktigare 

med unga vars frågor är flyktiga och i familjer som kämpar för att hantera vad 

som ofta är extremt påfrestande situationer, vilket ofta är fallet i 

beroendefamiljerna.  

 

The purpose of this study was to explore what adolescents found important 

during the introductory meeting with the therapist, as well as which aspects of the 

initial meeting encouraged them to participate in a support group for 

codependents. Qualitative interviews were compiled of seven individuals in their 

early twenties whom had all completed a term at a treatment center for 

codependents in Stockholm. The transcpripts were thematized in three steps 

using thematic analysis. The resulting themes were explored from the viewpoint 

of the Working Alliance Theory. The main findings in this study were that the 

therapists made a strong alliance at an early stage with the adolescents. The 

warmth and the humanity of the therapists was a key factor that made an 

important difference among the adolescents. The therapists expression of 

authenticity, self- disclosure and flexibility played part in their experience as well.  

The environment and furnishings held inviting properties and helped create a 

relaxed atmosphere.  

Conclusions point to the significance of alliance, especially within youth, for 

whom issues are volatile, and whose families are struggling to manage what often 

are extremely disruptive situations. These often include problems with addiction 

of some sort.   

 

Nyckelord: Allians, Ungdomar, Stödgrupper, Första mötet, Avhopp, 

Medberoende, Mötesögonblick 

 

Keywords: Working alliance, Adolescents, Support Groups, First meeting, 

Dropouts, Codependence, Moments of meeting 
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1. Inledning 

Vart femte barn växer upp i familjer där någon av föräldrarna eller båda har ett 

beroende (CAN, 2019). Det finns en hel del som talar för att en effektiv insats 

för dessa barn och ungdomar är så kallade stödgrupper1.  

Det förefaller dock vara svårt att rekrytera ungdomar till den här typen av 

verksamheter. Enligt Junis som är IOGT-NTOs ungdomsförbund (en del av 

nykterhetsrörelsen) och som gett ut rapporter sedan 2005 är det bara 1,6 % av 

alla barn till missbrukare som får stöd, enligt CAN beräknas dessa till 430 000 

barn. Detta samtidigt som fler och fler kommuner rapporterar om att insatserna 

och möjligheterna erbjudes inom ramen för deras verksamheter. Junis rapporter 

visar att fler och fler stödgrupper tillkommer i riket men att antalet barn som 

faktiskt får hjälp inte ökar. Allt fler yrkesverksamma får också möjlighet att få 

kunskaper i att hålla i denna typ av grupper (Junis rapporter 2005- 2018). Den 

politiska viljan både nationellt och på kommunal nivå, att erbjuda barn och 

ungdomar från familjer i missbruk är med andra ord relativt stor. Ändå tycks få 

ta emot eller nappa på detta erbjudandet. En genomläsning av Junis rapporter 

sedan 2005 pekar på att det är rekrytering av barn och ungdomar är det största 

problemet. När kommunerna och stödgruppsledarna tillfrågas ligger en önskan 

om bättre samverkan mellan kommunala instanser högst upp på önskelistan år 

för år för att uppnå större rekrytering. Önskemålet bygger på att de aktörer som 

kommer i kontakt med målgruppen ska lotsa barn och unga vidare till insatsen. 

På andra plats följer ökad informationsspridning och därefter politiska 

prioriteringar, ekonomi och fler utbildade stödgruppsledare (ibid). Även i FoU 

lyfts rekryteringsproblemet: ”Svårigheterna med att rekrytera barn och 

ungdomar till grupperna (oberoende av utformning) var ytterligare ett 

gemensamt problem som i sin tur skapar problem för verksamhetens kvalitet 

och kontinuitet” (FoU 2016:1, s 9).  

Då det trots allt finns ungdomar som lever med eller har levt med föräldrar som 

har beroendeproblematik som faktiskt kommer, startar och slutför stödgrupper 

är det av särskilt värde att försöka förstå vad det var som fick dem att faktiskt 

påbörja en stödgrupp. Den här undersökningens syfte är att undersöka 

ungdomars upplevelse av vad de uppfattar som positiva faktorer i det första 

informationsmötet, och som sedan påverkade dem att ta steget vidare in i en 

stödgrupp. I Stockholm finns en anhörigverksamhet som funnits länge och som 

erbjuder denna insats. Verksamheten har en hög närvarofrekvens i jämförelse 

med andra verksamheter och har stödgrupper varje termin sedan 1986 (Junis 

rapporter 2005-2018).  

 

                                                 
1 Se tex NKA (2018) och Skerfings båda FoU rapporter (2009/1) och (2012/1). Även 

internationella effektutvärderingar påvisar positiva effekter vad gäller självförtroende, coping 

för socialt stöd och familjerelationer t.ex. Goodyear et al, (2009).  
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2. Bakgrund- Teori och forskning 

            2.1  Arbetsallians 
Allians anses idag vara en bärande aspekt i alla psykoterapiformer och handlar 

om hur väl samarbetet fungerar mellan terapeut och klient. I synnerhet med 

personer som inte är lätta att etablera allians med. För många unga är vuxna 

överlag förknippade med auktoritet och krav t.ex. från skolans värld.  

Ungdomarna i denna studie har erfarenheter av besvikelser från vuxenvärlden 

då deras föräldrar har ett beroende, vilket medför ökad misstro gentemot vuxna 

(Lindstein 1997). Begreppet ”working alliance” (Bordin, 1979) innehåller tre 

viktiga aspekter där en är att det finns en gemensam idé om målet med terapin, 

att terapeut och klient delar målsättning och är överens om den. Det kan handla 

om att lindra lidande eller att öka livskvaliteten. Här ligger en gemensam syn 

på att det överhuvudtaget finns ett problem och en samsyn runt detta och en 

riktning mot ett mål. Den andra aspekten i alliansbegreppet handlar om hur de 

ska arbeta mer konkret för att nå till målet. Alltså att terapeuten och klienten är 

överens om på vilket sätt de ska arbeta terapeutiskt för att nå de uppsatta 

målen. Även här krävs att det finns en samsyn mellan terapeut och klient om 

hur processen kommer att fortskrida. Det betyder att det finns en tydlig idé som 

är gemensam och ägs av båda parter. För att uppnå detta fodras klarhet och 

tydlighet från terapeuten om hur en typisk session kommer att se ut och dennes 

idé om upplägg och förväntningar på sig själv och klienten. Bordin benämner 

denna aspekt som ”Ta ledningen” komponenten (Bordin, 1979, s 255). Denna 

anförs som en viktig aspekt i alliansskapandet för det signalerar att terapeuten 

visar vägen och har en idé och plan för vad de ska göra tillsammans med 

klienten (ibid). Olika terapeutiska skolor har olika slags upplägg och 

arbetsuppgifter men själva överenskommelsen och samgåendet i dessa stärker 

alliansen (Bordin, 1979). Tredje aspekten i alliansbegreppet är det som berör 

det särskilda band som uppstår mellan klient och terapeut. Det är styrkan i 

detta band som avgör utfallet på terapin. I det ömsesidiga bandet mellan klient 

och terapeut spelar förstås tillit och förtroende en stor roll men också andra 

aspekter som ligger hos båda parter såsom graden av motivation hos klienten, 

och engagemang hos terapeuten. Passformen dem emellan avgör bandets 

styrka (ibid). Stern (2004) föreslår ett nytt sätt att se på psykoterapi där det som 

sker mellan två människor, terapeuten och klienten är det centrala. En 

tvåpersons psykologi snarare än en enpersons psykologi. Upplevelsen är 

viktigare än innehållet för Stern. För att förstå vad Stern menar med detta har 

han försett eftervärlden med en rad teoretiska begrepp. Han försöker sätta 

luppen på det som sker emellan två personer och då är det detaljerna som är i 

fokus. Blickar, kroppsspråk, suckar, ögonbryn, andning, nickar och inte minst 

företeelser som turtagning, intoning och även tystnad. Stern undersöker hur det 

egentligen går till när terapeuten på djupet visar att han eller hon förstår den 

andres smärta, sorg, vanmakt eller vrede. Några av de teoretiska begrepp från 

Stern som används i denna studie är nuögonblick, mötesögonblick och implicit 

relationskunskap (Stern 2004). 
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Nuögonblick är en plötslig situation som är känslomässigt laddad och som 

uppstår under en session med terapeuten. Det som krävs av terapeuten är att få 

till ett mötesögonblick där terapeuten själv vågar vara i kontakt med sina egna 

känslor och vågar kliva utanför psykoterapins teknikaliteter. Försummade 

ögonblick behöver inte vara katastrof. Det kan komma flera men det kan också 

villkora hela den terapeutiska relationen. Om det uppstår ett äkta 

mötesögonblick, där det finns en delad affektiv upplevelse finns det också 

potential för förändring hos klienten (ibid). Implicit relationskunskap handlar i 

Sterns tappning helt enkelt om hur man är med andra människor. Enligt Stern 

m.fl är den kunskapen viktig att äga som terapeut. Stern vigde sitt liv åt 

utvecklingspsykologin och då särskilt det som sker mellan människor under 

småbarnsåren. Det implicita och det som kan överföras till terapisituationen 

består i en slags lek och kreativitet med ömsesidigheten i det intersubjektiva 

fältet. Denna lek som i normalfallen påbörjas redan när barnen är små, t.ex. 

mellan mor och barn. De leker tittut och ändrar på reglerna för att öppna upp 

för nya initiativ (The Boston Change Process Study Group, 2010). Med 

normalfallen avses här när det inte förekommer beroende, våld, psykisk ohälsa 

eller uppslitande konflikter i familjen där barnet hamnar i kläm eller blir 

osynligt. I terapin sker denna ”lek” också genom att laborera med det invanda 

och det nya som terapeuten för in ibland. Några nycklar är passform och 

affektintoning (ibid). Sanders ordlek ”I sense that you sense that i sense” 

beskriver detta på ett bra sätt (Sander, 2000, s  85–98). Det är förvisso inga 

nyheter att det ömsesidigt ovissa och det vi faktiskt vet utgör essensen i 

psykoterapi. Bion talade t.ex. om värdet av det binokulära seendet vilket i 

korthet betyder att terapeuten ska hålla ihop det han eller hon vet med det han 

eller hon inte vet. Det var viktigt för Bion att inte tro att vi behåller en 

öppenhet även efter de ögonblick vi tror att vi förstått en människa (Bion, 

1975). Även Winnicott pratar om detta med lekområdet: 

 ” Psykoterapi handlar om två människor som leker tillsammans. Följden av 

detta är att när det inte går att leka måste terapeutens arbete inrikta sig på att 

föra patienten från ett tillstånd där han inte kan leka till ett tillstånd där han kan 

leka” (Winnicott, 1971, s70). Dessa teorier om allians används i denna studie 

för att tolka hur sju ungdomar upplevde sitt första informationsmöte med 

terapeuten och i vilken utsträckning alliansen hade betydelse för dem när de 

valde att påbörja en stödgrupp.  

Centrala aspekter i allians med ungdomar 
I databasen Psychology and Behavioral Sciences Collection hittades Janet 

Sasson Edgettes arbete där hon beskriver viktiga erfarenheter av 

alliansskapande med unga människor (Edgette 2006). Edgette är Dr i psykologi 

och hon har över trettio års erfarenhet av samtal med ungdomar i Philadelphia. 

Allians med ungdomar har enligt Edgette en alldeles särskild innebörd och 

förutsätter ett delvis annat förhållningssätt. De är extra känsliga för när det blir 

för udda och märkvärdigt i terapirummet. De har svårt för när terapeuter 

antingen är för mycket i metoden,  för lite empati och för mycket form, eller 

tvärtom, för mycket empati och för lite konkretion. Hon menar att mötet med 
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unga händer i s.k. ”Micro moments” och att det gäller för terapeuten att vara 

där när de små fönstren är öppna. ”Varje session med klienten kan vara den 

sista. Speciellt med unga människor som är flyktiga. Vi vet aldrig hur mycket 

tid vi har” (ibid, s 69). Hon menar att det är ett misstag att göra för mycket som 

terapeut vilket gör att flödet bromsas, ungdomarna tröttnar och terapin blir 

trög. Att först skapa en yta, eller ett samtalsklimat där ungdomarna själva ger 

mandat till terapeuten och tillåter sig bli kända och erkända av dem. Stern 

verkade vara inne på samma linje som Edgette när han skrev: ”Det finns många 

terapeuter som tror att de gör något likartat vid vissa tillfällen i en terapi eller 

under dess förlopp. Jag ifrågasätter detta mycket starkt” (ibid, s 153). Edgette 

föreslår också en terapeutstil som är mer frispråkig, uppriktig och rakt på med 

ungdomar där terapeuten ska undvika ett inlindat språk. Hon menar istället att 

vi bör eftersträva ett direkt språk som adresserar problemet rakt upp och ner 

istället. Om det känns som det är dålig passform mellan klienten och terapeuten 

är det bättre att lyfta det än att vända ut och in på sig för att försöka övertyga 

sig själv eller klienten att det är bra. Det kan rädda terapin och alliansen om 

terapeuten har modet att adressera det tvivel, protest eller den vanmakt som 

bägge erfar (Edgette, 2006). I en intervju talar hon också om värdet av att 

rummet ska signalera vem hon är och att det är viktigt särskilt när det kommer 

till ungdomar. Hon berättar om att de på hennes mottagning kan identifiera och 

iaktta föremål som berättar något om henne som människa. 

(https://julietaustin.com/psychologist-dr-janet-sasson-edgette/ ). Edgettes 

kliniska erfarenheter av att skapa allians med ungdomar används i den här 

studien för att analysera särskilda aspekter när det gäller allians med unga. 

Detta för att söka djupare förståelse för vad de intervjuade i denna studie 

uppskattade eller inte uppskattade på första mötet.   

 

           2.2 Tidigare forskning 

Sökningar gjordes i Psyc INFO och i Pub Med. Med sökorden Alliance, 

Psychotherapy, Adolescents och Dropouts. Ytterligare sökning gjordes för att 

hitta mer riktad forskning runt drop out problemet. Denna sökning gjordes i 

Academic Search Complete med sökorden psychology, adolescents och 

dropout. En relevant artikel hittades där. Det var en brittisk studie som försökte 

ringa in förutsättningarna för avhopp bland unga människor som påbörjat 

psykoterapi. Den pekar bl.a. på att brist på tidig allians med terapeuten oftare 

leder till avhopp och även att de som föll ifrån hade lägre poäng i språklig 

utveckling  än genomsnittet (O´Keeffe, S. & Martin, P 2018). Det fanns inte 

särskilt mycket forskning runt gruppterapi och avhopp för målgruppen 

ungdomar med missbrukande föräldrar. I Psyc Info hittades en artikel av flera 

forskare i Barcelona som tydligt visar sambandet mellan god arbetsallians 

mellan terapeut och ungdom när det gäller process och utfall bland 239 

ungdomar  (Botella et al., 2008). I Pub Med hittades en studie som jämförde 61 

unga människor i ett tidigt stadie av terapin med olika grader av allians och hur 

graden av allians sammanföll med i vilken grad de sedan fullföljde sin terapi 

(Samardzic, L. & Nikolic, G., 2014). Den enda svenska forskningen som gjorts 

https://julietaustin.com/psychologist-dr-janet-sasson-edgette/
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tidigare om just ungdomsgrupper för anhöriga till missbrukare i Sverige är 

Thomas Lindsteins arbete. Hans studie bestod av ett stort longitudinellt 

utvärderingsprojekt som mynnade ut i tre böcker om samma 

anhörigverksamhet som är den deltagande institution som undersöks i denna 

studie (Lindstein, 1995,1997,2001). I en av dessa studier identifierar han 

särskilt vissa aspekter som utmärkte terapeuterna, bl.a. hur de på olika sätt gick 

de unga tillmötes. ”Ungdomarna kunde kika in ordentligt först för att sedan ta 

ställning till om de verkligen ville delta. De lämnades dock inte ensamma i 

valsituationen, utan terapeuterna kunde vara med och diskutera valet, och 

framförallt vara mycket bestämda på att man hade något att erbjuda” 

(Lindstein, 1997 s 101). I samma studie identifierade Lindstein att 

verksamheten hade ramfaktorer som föreföll ha betydelse för målgruppen. 

”rummets utseende, åldersadekvat språk mm” (ibid, s 53).  

 Forskningsläget inom psykoterapiforskningen 
Bruce Wampolds forskning är empirisk och välkänd inom fältet 

psykoterapiforskning. När forskarna gjort studier på vad som kännetecknar 

terapeuter med goda resultat och nöjda klienter går det idag att identifiera 

några särskilda terapeuteffekter. Med goda resultat avses bl.a. avsevärd 

förbättrad livskvalitet, minskat lidande, autonomi och ökad social förmåga 

efter terapin för att nämna några (Wampold 2010, s 102) . Forskningen visar att 

avgörande faktorer som skickliga terapeuter har är: ”höga sociala färdigheter, 

att de kan uppfatta och förnimma när klienterna blir berörda, att de kan skapa 

ett gott samarbete med klienten (alliansen)” …”de lyckas också förmedla hopp 

trots bakslag”  och ”de försäkrar sig om att de är på rätt spår genom att be om 

feedback” (ibid). När en terapeut besitter dessa färdigheter är det större 

sannolikhet att en välfungerande arbetsallians blir av. De flesta studier och 

metastudier som gjorts tyder på att ju tidigare (mellan session 1–3) alliansen 

befästs desto bättre utfall och ju lägre drop out ratio kommer terapin få 

(Goldberg et.al 2018 och Falkenström 2013). Forskningen är också enig om att 

arbetsalliansen mellan terapeut och klient har större betydelse än vilken skola 

eller metod terapeuten kommer ifrån (Duncan et al., 1994). Ny forskning 

påvisar också att sammanhållning i gruppterapi är av stort värde för hur god 

effekt en terapi har (Norcross & Wampold, 2018). I den här uppsatsen 

undersöks en klart definierad målgrupp (barn till missbrukare). De vet om 

redan innan första besöket att alla som kommer till den här institutionen har 

föräldrar med beroendeproblematik.  

                  
3. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att utforska de faktorer i det första informationsmötet som 

gynnar möjligheten att vilja påbörja en stödgrupp för ungdomar som vuxit upp 

med missbruk i familjen. Mer specifikt avser denna studie att undersöka de 

positiva faktorerna som ungdomar upplevde i det allra första mötet och som 

möjligen påverkade dem att komma tillbaka.  
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Vilka faktorer i det första informationsmötet med terapeuten påverkade 

ungdomarna att komma tillbaka och påbörja en stödgrupp för ungdomar 

med missbruk i familjen? 

  

4. Metod 

        4.1 Undersökningsdeltagare- Deltagande institution 

I denna kvalitativa undersökning kommer tidigare deltagare från en 

anhörigverksamhet i Stockholm och dess Unga Vuxna program till tals. De 

berättar om tankar och känslor runt sitt första möte med terapeuten. Alla 

intervjuade är över 18 år. Institutionen är Sveriges äldsta mottagning för 

anhöriga till Alkohol, narkotika och läkemedelsberoende som startade 1986. 

De erbjuder både stödgrupper och individualterapier för olika ålderskategorier. 

I studien deltar personer som nu är mellan 20-28 år. Samtliga respondenter var 

under 25 år när de deltog i verksamheten. Urvalet är en kombination av ett 

representativt urval och ett tillgänglighetsurval i det avseendet att det finns en 

sedan länge väletablerad kontakt och insyn hos studiens författare och 

verksamhetens personal (Langemar 2008). Det fanns kännedom om en särskild 

grupp för gamla deltagare som själva genomfört och avslutat en hel 

grupptermin på verksamheten. Deltagarna hade självmant ansökt om 

medlemskap i denna slutna Facebookgrupp som skapades 2011. Eftersom 

författaren till denna studie också var den som skapade den gruppen som ett led 

i att utveckla verksamheten var den lätt att få tillgång till. Den skapades dels 

för att få höra feedback direkt från deltagare, både ris och ros och som en 

frivillig plattform för tidigare deltagare att peppa och behålla fokus på sina 

rättigheter och val i familjer med missbruksproblematik. Vid tillfället när 

frågan ställdes fanns 165 ungdomar i gruppen. Exklusionskriterierna i denna 

studie var att ingen av de som träffat rapportens författare på sitt första möte 

kunde ingå i studien. En till förfrågan skickades till gruppen för att få med 

någon manlig deltagare i studien. Det blev slutligen sex kvinnor och en man 

som hörde av sig själva att de ville vara med via ett personligt meddelande till 

rapportförfattaren.  

 

           4.2 Datainsamlingsmetoder 

Data insamlades via ljudinspelade intervjuer. Intervjuerna bestod av kvalitativa 

semistrukturerade frågor som fungerade som utgångspunkt för fördjupande 

följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 25–60 min. Intervjuguiden (se bilaga 2) 

konstruerades med utgångspunkt i svar som inhämtats i en enkät som 

upprättades under hösterminen 2017 (se bilaga 4) med två pågående 

stödgrupper på institutionen. Ungdomarnas svar i enkäten  (totalt nitton 

enkäter) påvisade åsikter, intryck och synpunkter som blev till hjälp för att 

konstruera intervjuguiden. Dessa var, intryck av terapeuterna, tidigare 

erfarenheter, platsen i sig och vägen till att göra ett eget val att påbörja 

stödgruppen. I intervjuerna framhölls också att det var intressant att höra även 

om sådant som inte fungerade bra. Dessa frågor som gav utrymme för 
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ungdomarna att uttrycka tvivel och kritik gentemot verksamheten eller 

terapeuterna ställdes både i mitten av intervjuerna och en gång till mot slutet av 

intervjuerna.  

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

Materialet har bearbetats i en induktiv tematisk analys. Tematisk analys är en 

metod som syftar till att arbeta fram teman som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar (Langemar, 2008). Alla intervjuer lyssnades igenom noggrant 

flera gånger och transkriberades därefter detaljerat till skriven text. Innehållet i 

varje sakfråga gavs lika stort intresse och betydelse under kodningen. Till en 

början var det en omfattande lista på intressanta utsagor i materialet. 

Anteckningar fördes fortlöpande med olika ideér på koder. När koderna skulle 

sammanföras söktes efter upprepade mönster av mening. I detta steg användes 

en rad olika praktiska hjälpmedel: En stor whiteboard, färgpennor och lappar. 

Därefter kodades en mängd olika uttalanden som föreföll vara meningsfulla 

gentemot frågeställningen och syftet. Intervjuerna jämfördes med varandra och 

det visade sig att de unga talade om likadana saker och det blev till olika ideér 

om rubriker och underrubriker som Braun & Clarke rekommenderar (Braun & 

Clarke, 2006). Det som föreföll handla om teraputen fick en kod, det som 

handlade om ungdomarna en annan och andra aspekter som ungdomarna 

pekade på kodades för sig. Innan alla teman föll på plats flyttades de runt, då 

de ibland föreföll handla om aspekter av samma sak. Slutligen upprättades en 

lista över centrala teman i respondenternas utsagor. Alla citat för alla teman 

samlades in och därefter kontrollerades teman mot varandra för att kontrollera 

att de var konsekventa och tydliga (ibid). På listan framträdde sex teman till att 

börja med. Dessa var: 

 

1. Terapeutens bidrag 

2. Den unges egen motivation. 

3. Tidigare erfarenheter av att prata om familjehemligheten.  

4. Yttre motivation t.ex. via andra trovärdiga, pålitliga vittnen och pådrivare.   

5. Platsen 

6. Avgiften 

 

I sista steget kunde flera teman bakas ihop till tre distinkta huvudteman med 

underrubriker: 

 

1. Terapeutens bidrag: med underrubrikerna Tillmötesgående, Klientfokus 

och Skillnad som gjorde skillnad. 

2. Motivation: med underrubrikerna: Önskan om hjälp och Förmåga att ta 

till sig hjälp.  

3. Externa påverkansfaktorer: med underrubrikerna Signifikanta andra 

trovärdiga motivatörer Platsen och Ekonomi. 
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4.4 Genomförande 

Verksamhetens chef tillfrågades om det var möjligt att använda gruppen för 

gamla deltagare för studien om för dem viktiga faktorer i första mötet. Därefter 

tillfrågades även en terapeut om en pilotenkät kunde fyllas i i samband med två 

påbörjade stödgrupper. Ca 5 min användes av grupptiden till detta. En fråga 

ställdes därefter till gruppen med gamla deltagare (Bilaga 3). De som var 

intresserade kontaktade forskaren via ett personligt meddelande. Därefter 

utbyttes telefonnummer och dag, tid och rum bokades in på de tider då ett rum 

på Anhörigverksamheten kunde upplåtas för intervjuer. Samtliga intervjuer 

utom en skedde på Anhörigverksamheten i ett av deras samtalsrum. En intervju 

genomfördes via Skype då en av deltagarna flyttat utomlands. Vid intervjuerna 

användes diktafon och intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger av 

undersökaren. Varje intervju tog mellan 25–60 minuter och inleddes med att 

intervjuaren läste upp Informationsbrevet/ Överenskommelsen (Bilaga 1). 

Denna blankett fanns i två kopior som respondenten sedan fick skriva under, 

varefter intervjuaren behöll ett av exemplaren och respondenten ett.  

 

5. Forskningsetiska frågeställningar 

 Deltagarna informerades redan i frågan som ställdes i gruppen med ungdomar 

som avslutat en termin på deltagande institutionen om att det rörde sig om att 

få höra vad de tyckte var viktigt i det allra första mötet på deltagande 

institutitionen (Bilaga 3). De respondenter som ville låta sig intervjuas fick vid 

telefonsamtalet som följde innan intervjun veta mer ingående den övergripande 

planen för undersökningen, syftet, de metoder som skulle användas, de följder 

och risker som forskningen kunde medföra och vem som var 

forskningshuvudman. Respondenterna fick klart för sig att deltagande i 

forskningen var fullständigt frivilligt, att de när som helst hade möjlighet 

avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades också om den viktiga 

principen om fullständig anonymitet. I detta sammanhanget informerades 

också om att inga namn skulle avslöjas varken i text eller till personal som 

arbetar på institutionen. Detta enligt 2003:460 § 16 i rådande lagstiftning. Detta 

framgick också tydligt i informationsbrevet /överenskommelsen (se bilaga 1). 

Studiens författare beskrev tydligt att han inte längre tjänstgjorde inom 

verksamheten och att det därför inte fanns någon lojalitetsbindning gentemot 

institutionen. Författaren underströk också att de deltagandes svar ej kommer 

att komma till institutionens kännedom att de därigenom kan känna frihet att 

svara ärligt på frågorna. Denna information fick även de ungdomar som 

anonymt fick besvara de skriftliga enkäterna. Ett möjligt etiskt problem med 

denna studie är att författaren är intimt knuten till den undersökta 

verksamheten och trots att tjänsten är avslutad finns det uppenbara 

vänskapsband mellan författaren och verksamheten vilket skulle kunna 

begränsa respondenternas frihet att peka på brister i verksamheten (se även 

metoddiskussionen).  
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6. Resultat 

Nedan följer olika faktorer som de unga i studien menade var viktiga under det 

första mötet. Faktorer som hade betydelse för att de valde att komma tillbaka 

efter informationsmötet och därefter påbörja och slutföra en stödgrupp. Alla 

som kommer till tals i studien berättar att de redan under första 

informationsmötet bestämde sig för att vilja delta i en stödgrupp. Deras svar 

berör särskilda egenskaper hos terapeuten och det klimat som upprättades 

mellan terapeut och klient, men de berättar också om egen motivation, förmåga 

och öppenhet till förändring. I materialet framträder också yttre omständigheter 

såsom viktiga personer som spelat roll, platsen i sig och även sociala medier 

där många unga idag självklart finns i sin vardag. Namnen på personerna är 

påhittade. Resultaten presenteras under huvudrubrikerna: 6.1 Terapeutens 

bidrag till arbetsalliansen, 6.2 Motivation och 6.3 Externa påverkansfaktorer.

 

          6.1.     Terapeutens bidrag till arbetsalliansen 
6.1.1 Tillmötesgående 

Ungdomarna hade en samstämmig bild av hur terapeuterna förekommit 

förväntade frågor och berättat om hur det brukar kännas för många som 

kommer till mottagningen första gången, hur de brukar uppleva det efter andra 

och tredje gången. Detta verkade logiskt och rimligt samt stärkte intrycket av 

att den terapeuten på den här platsen hade varit med förr vilket var lugnande 

för ungdomarna i studien. Både i enkätsvaren och i intervjumaterialet. 

Respondenterna tyckte att det var skönt att terapeuten förmedlade innehållet 

och upplägget på ett klart och enkelt sätt på ett språk som de begrep och kunde 

omfamna. Att få en bild av hur processen såg ut skänkte hopp och längtan hos 

vissa. Det var särskilt viktigt tyckte Nova med sin ADHD. Hennes behov av 

tydlighet och att få veta förutsättningarna var centralt: 

 

Jag är 110 % säker på att det var därför jag kom tillbaka. För att hon 

förklarade hur allt skulle vara och gå till 

 

Att redan i samband med informationsträffen få lite inblick i hur medberoendet 

fungerar upplevde många som något positivt och berikande. Heba fick med sig 

ett papper hem att läsa och begrunda efter mötet. För Hannes innebar det en 

stor trygghet att försäkra sig om att just den terapeuten han skulle tala med 

hade egen erfarenhet. Lättnaden i detta bestod i två delar. Dels att svaret kom 

snabbt och odramatiskt, men för Hannes var det viktigt att terapeuten inte bara 

kunde i teorin. Det var således både en öppenhet och som föll väl ut för honom. 

Självklarheten var viktig för just honom.  

 

 Lite viktigt liksom att det var utifrån att hon inte bara var duktig inom teorin… 

att hon själv kanske hade upplevt nåt liknande eller sånt där…liksom att det 

finns en igenkänningsfaktor.            
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Både Nova och Heba beskriver att de var väldigt skeptiska inför mötet och att 

de därför satt tysta ganska länge och lät terapeuten tala. I Hebas fall med den 

anhörig som hade följt med henne på informationsmötet. Den som följde henne 

hade också upplevt beroende i sin egen familj. Heba tyckte det var bra att hon 

fick inta en lyssnande position initialt som inte handlade om henne själv. När 

hon lyssnat på samtalet mellan hennes beledsagare och terapeuten förstod hon 

att terapeuten ställde kompetenta frågor och ville slutligen själv öppna sig om 

sitt eget liv: 

 

…och då började slappna av lite för jag hatar att vara den som pratar 

 

Nova satt också tyst inledningsvis: 

 

Jag var ganska tyst i början…jag brukar inte va det, jag är ändå en person 

som tycker om att prata…så jag lyssnade nog mest på vad hon hade att säga. 

Och hon sa väldigt, väldigt bra saker… 

 

För Heba var det skönt att höra en mer direkt uppfattning om vad Terapeuten 

trodde och tyckte och blev stärkt i att komma tillbaka när terapeuten i slutet av 

samtalet sa:  

 

Du behöver verkligen gå här! -Hon sa så. Du skulle verkligen gå här. Jag tror 

att du skulle behöva det… Ja alltså hon var jättebestämd.  

 
     6.1.2  Klientfokus 

Ungdomarna beskriver att de upplevde ovillkorligt fokus på just dem som egna 

individer. När de började tala om sina föräldrar riktade terapeuterna snabbt 

över dessa resonemang till hur det blev för just dem som subjekt. Samtliga har 

känt sig sedda och lyssnade på. Många tar också upp det tillåtande klimatet. De 

upplever också ett lugn och avspänt sätt att bemöta det ungdomarna hade att 

komma med. Ingen avbröt eller stressade dem att svara något förväntat svar, 

utan en mer genuin nyfikenhet på vad just den unge hade känt, tänkt och tyckt. 

Eller som Lo uttrycker det: 

 

Här är det fullkomligt okej för mig att berätta om mammas alkoholism, jag 

blev väldigt lyssnad på, hon nickade…hon förstod 

 

De flesta erinrar sig att de blivit erbjudna varm eller kall dryck och ett allmänt 

vänligt intryck. Flera menar att de tyckte att terapeuten de mötte verkade snäll. 

Just ordet ”snäll” återkommer genomgående i materialet. Det handlade dels om 

detta med att inte behöva förklara allt själv men också som en skön avsaknad 

av det de tidigare upplevt som tassande, eller egen förvirring runt problemet 

vilket redan från början blev klart och fastslaget nästan omedelbart genom 

terapeuternas beskrivning av platsen de just kommit till. De var snabba i 

samförstånd och nickade på rätt ställen och fyllde i på rätt ställen och därvidlag 
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skapade flow och ökade samhörighetskänslan. Rebecca som minns mycket lite 

av vad som sas eller vem eller vilka som var med på första mötet erinrade sig 

ändå t.ex. följande: 

 

Jag uppfattade henne som väldigt snäll…det är jag och den här kvinnan och 

det är klart att det är jobbig stämning men att jag ändå kände mig väldigt 

trygg…liksom…men det är svårt att veta liksom…eftersom det är vagt.  

 
     6.1.3 Skillnad som gjorde skillnad 
Respondenterna i denna studie ville berätta om tidigare erfarenheter eller i 

vissa fall ”icke-erfarenheter”. Med icke erfarenheter avses i det här 

sammanhanget hur myndigheter eller omsorg från omgivningen generellt 

uteblivit. I vissa fall hade allt ljus hamnat på den beroende, eller att de som 

anhöriga inte fått frågan eller ens själva reflekterat över kopplingen till sin 

beroende förälder när de berättat om hur de själva mått. Hannes beskrev hur 

han tidigt ”rått för” sig själv, Heba om låga förväntningar. Lo menade att hon 

redan på första kontakten när hon ringde fick ett för henne ovanligt bemötande 

av den manlige terapeuten: 
 

Alltså jag hade liksom mycket erfarenhet av att ringa in till olika liksom 

Stockholm Stad Psykiatri och få så här väldigt hastiga och stressade svar…och 

amen känslan att ingen riktigt ville lyssna och det kändes som han verkligen 

lyssnade när jag pratade.  

 
Nästan samtliga hade tidigare erfarenheter av att tidigare ha mött vuxna 

professionella men just här och just på detta första möte infann sig snabbt en 

känsla av samförstånd. Lo igen: 

 

Jag behövde inte förklara allt, inte som hos psykologen på Vårdcentralen. 

…jamen den här känslan av att jaha – Jag är inte knäpp!  

 

För Nadja var det också betydelsefullt och en annorlunda upplevelse att få 

problematiken blottlagd direkt. 

  

Det var väldigt skönt att höra det istället för ”jaa varför är du här? Är det lite 

jobbigt hemma?” Det var väldigt skönt att hon gjorde det klart från början, typ 

de första fem minuterna att hon visste varför jag var där. 

 

Nadja berättade om sin inre konflikt som hon burit en längre tid. Hon förefaller 

här berätta om det djupt mänskliga i att förändring är svårt, och att en del av en 

vill ha hjälp men en annan del, kanske försvar som tidigare varit funktionella 

bromsar upp. I den här passagen beskriver hon hur hon blev arg men glad 

samtidigt på terapeuten:  

 



  12 (5) 

 

 

 

Som när jag satt där liksom… det här känns inte bra för här sitter hon och 

säger att mamma inte älskar mig tillräckligt mycket för att välja mig framför 

alkohol t.ex. Och då blev jag så här…Hur kan hon säga så till mig? Alltså jag 

sitter här och vill höra det här…men hur kan du säga så åt mig? 

 

Här både skrattar och gråter Nadja på en och samma gång under intervjun när 

hon berättade om detta ögonblick från sitt första möte med terapeuten: 

 

Men jag kände att hon var väldigt ärlig…Och det var väldigt härligt att hon 

var så här framåt ändå.    

 

Mot slutet av intervjun återkommer hon till denna stund. Hon utvecklar vad 

som utspelade sig i början av deras möte: 

 

För vi pratade om att eh… för jag sa: Varför kan hon inte bara välja mig? Och 

då sa väl hon: Ja för att hon älskar alkohol mer för det är så det fungerar…det 

kommer i första hand, du kommer sen.  

 

Med egna klara ord beskriver Nadja detta sedan vidare. 

 

För det är ju så liksom när man sätter svart på vitt. Sen är det ju så att ingen 

vill att det ska vara så men det är så det blivit. 

 

6.2  Motivation 
Samtliga kom frivilligt den här gången eller med någon vuxen de litade på med 

viss påtryckning. De beskriver att de  självmant gick dit. Det fanns en klar törst 

efter hjälp som kom inifrån dem själva. Detta var en skillnad från tidigare 

instanser. Även de som kom första tillfället med en beledsagare eller med 

påtryckning från någon de litade på valde själva att ta sats och kliva in i 

verksamheten utifrån egna frustrerade behov och en gnutta egen nyfikenhet. 

 
     6.2.1 Önskan om hjälp 
Rebecca vars liv var rörigt vid tillfället minns väldigt lite av det första mötet. 

Istället minns hon en stark känsla av att hon behövde något, vad som helst och 

hon kan inte komma ihåg om det var en kurator, eller en socialsekreterare som 

först berättade om verksamheten för henne: 

 

Jag bodde hemma då med en missbrukande pappa och en väldigt medberoende 

mamma. Det var väldigt jobbigt. Det var inte så länge som jag hade vetat vad 

själva problemet var. Det var bara nåt år. Innan hade jag liksom inte fattat 

varför pappa är konstig liksom. Jag var väldigt handlingskraftig…jag ville 

bara att det skulle hända någonting. Jag var väldigt maktlös över hela 

situationen. Så att allt lät liksom -Ja men självklart! Ge mig vad jag kan få för 

hjälp liksom.  
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Nadja mindes desto mer. Hon hade nämligen sökt efter rätt ställe en längre tid 

men samtidigt brottats med en konflikt inom sig själv. Att vilja höra men ändå 

inte vilja höra: 

 

Asså jag hade ju vetat att jag har behövt hjälp med det här väldigt länge men 

när man pratar med typ så här vänner och familj då får man ju inte den 

responsen man behöver…man får ju bara det hära…typ ett snällt leende och så 

här…allt kommer bli bra. Och det fungerar ju i några år tills jag insåg att det 

inte alls fungerade (fniss) och då så kände jag bara att jag måste få någon som 

säger till mig…så här ligger det till och du mår så här pga det här och det 

här…men samtidigt ville jag typ inte gå hit ändå för jag ville ju inte prata om 

det men jag ville ju ha hjälpen. 

 

Lova, en av de äldre tjejerna uttryckte också ett sedan lång tid tillbaka uppdämt 

behov av hjälp och ökad förståelse. Men på ett annat sätt än det närmast akuta 

behovet som Rebecca ovan beskrev: 

 

Livet var ganska stabilt och jag hade det nog ganska bra…fast man har alltid i 

bakgrunden i livet…sitt liv liksom och sin bakgrund…och jag kände väl att jag 

skulle kunna ta tag i det mer och se var det ledde…det var nog därför jag 

mailade den här verksamheten liksom. 

 
    6.2.2 Förmåga att ta till sig hjälp 
Lo berättade att hon hade påbörjat sitt sökande runt sin närståendes 

beroendeproblematik redan innan och att hon kom till just den här 

verksamheten med en törst och önskan efter mer kunskap och förståelse: 

 

Jag visste sen en tid tillbaka vad medberoende var och jag hade förstått att det 

var väldigt mycket grunden till mina problem och liksom mitt lidande och 

jag…och det finns inte så bra hjälp! För medberoende…eller då visste jag 

inte… 

  

Nadja beskriver också att hon är ganska ihärdig när hon väl fattade beslutet att 

skicka in en intresseanmälan.  

 

Ja för jag hade sökt två terminer innan också men inte fått någon plats. Så då 

mailade jag till slut och sa att nu vill jag verkligen, verkligen ha en kö eller 

plats och då sa de ”ja du kan komma på möte så kan vi prata om det liksom 

…jag tänkte väl att va fasen…dom har väl fullt upp. Det finns jättemånga som 

behöver den här platsen. Det var inte så att jag var irriterad över det. 

…Men jag kände väl. Bannemej nu vill jag också få lite hjälp typ (fnissar) 

 

Hannes ringar även in detta med egna intentioner och det egna drivet som en 

viktig aspekt till att han fick ut något av mötet: 
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Ska jag gå in i något så måste jag göra det till 100 % för om jag suttit i en sån 

där grupp och typ hållt käften bara och liksom inte berättat någonting hade jag 

ju lika gärna kunnat hoppa av. 
 

6.3 Externa påverkansfaktorer 
Under detta avsnitt beskriver respondenterna påverkansfaktorer som har att 

göra med andra människor, sociala företeelser eller helt andra faktorer. Dessa 

externa faktorer spelade roll för att några ens tog sig för att gå på första mötet. 
 
     6.3.1 Signifikanta andra trovärdiga motivatörer 
Flera av ungdomarna har behövt en mild knuff eller har blivit påverkade på 

olika sätt av andra personer som de litat på. Ibland har de här människorna 

arbetat inom socialt arbete, ibland är det den nyktre föräldern som tagit reda på 

och tjatat. I andra fall är det den beroende föräldern som blivit nykter och i 

efterhand rekommenderat att deras barn ska söka hjälp. Det kunde också vara 

vänner, eller vänners föräldrar. Mot bakgrund av att flera av respondenterna 

både i enkäter och i djupintervjuer har dåliga erfarenheter eller ringa 

erfarenheter av hjälp och stöd för sin situation fanns för flera låga 

förväntningar. För Heba hade tvivlet dessutom ett helt annat lager av skepsis:  

 

Jag trodde först att den som rekommenderade Anhörigverksamheten ville göra 

mig kristen. Trots att jag är muslim är det ingenting jag ens tänkte på sen. 

Alltså hon är ju socionom. Hon jobbar på soc. Så hon kan ju jättemycket om 

sådana här ställen och sånt. 

 

Heba hade alltså en bekant vars mor hade insyn och såg Hebas behov och 

vågade trotsa både motstånd och hederskontext för att söka hjälp för Heba och 

dessutom beledsaga henne dit. I Hannes fall var det den tillfrisknande föräldern 

som hade flera samtal med sin son där han rekommenderades söka sig just till 

Anhörigverksamheten. För Nova  var det en pojkväns pappa som låg på och 

hade egen god erfarenhet av verksamheten. För Nadja var det kompisar som 

gått före och gjort liknande satsningar, fast via andra liknande verksamheter 

och dessutom fanns där en uppmuntrande nykter förälder. Lo träffade en 

Kurator som tipsade om verksamheten i samband med andra svåra händelser i 

Los familj som inte hade att göra med beroendeproblematik. Hon tog sig tid 

och ordnade rätt nummer. Rebecca lotsades av Socialtjänsten i samband med 

att det uppdagades att ena föräldern var narkoman. Lova var den som i det här 

materialet helt utan hjälp eller tips för egen maskin och snarare i hemlighet från 

allt och alla, släkt, arbetsplats och vänner tog sig till just den här institutionen.  

 
     6.3.2 Platsen 
Att verksamheten bara arbetar med anhöriga till den som missbrukar 

underlättade för vilja att komma dit och komma tillbaka. En känsla av att 

befinna sig i rätt sammanhang av rätt anledning. Som Lova uttryckte saken: 
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Här får jag vara mig själv. Det här är en plats för mig. 

 

Flera återkommer till att platsen i sig hade gjort ett starkt intryck första gången. 

De uppskattade tanken på att det var en neutral plats som inte hade som 

främsta uppgift att göra en förändring för andra än dem själva. I samband med 

tidigare möten de varit på hade flera känt att det stod mycket på spel även för 

andra familjemedlemmar t.ex. de beroende föräldrarna, den nyktre föräldern i 

sammanhanget eller syskon. Här var ett ställe för dem som individer. Många 

lyfter fram utsikten över det vidsträckta Stockholm. Någon tyckte att det 

verkade pampigt men några hade också en viss skepsis inför det kristna ryktet. 

Ungefär hälften av respondenterna hade först en avvaktande inställning på 

grund av detta men denna skepsis försvann efter första mötet. Det var flera som 

också tryckte på att det kändes tryggt att det var känt, både för sin fina adress 

men också som gammal anrik institution.  

 

Det hade varit skillnad om det låg nere i en källare någonstans eller ute i 

skogen 

 

För Lova var detta också symboliskt och nästan poetiskt. 

  

Man kämpar sig uppför trapporna…sen kommer belöningen. Här är min 

Vändpunkt. 

 

Men även inne på själva mottagningen är det flera som beskriver inredning, 

väntrum och stil i positiva ordalag. Det var familjärt påpekade någon och en 

annan anmärkte att det här stället vände sig till oss, till barnen. Det fanns vid 

tillfället då flera av deltagarna deltog i stödgruppen stora vik-skärmar i 

väntrummet där barn och ungdomar i olika åldrar skrivit hälsningar till sina 

efterföljare av typen: ”Våga komma hit, ”Detta är det bästa jag gjort för mig 

själv”, ”Här blev jag fri” och ”Du har rätt att må bra fast andra mår dåligt”, 

mm. Dessa skärmar gjorde intryck på de unga. Nova: 

 

 Jag ville också få skriva där! 

 

Nova som var van vid otaliga möten på socialtjänst och bup var särskilt förtjust 

i inredningen och pekade på bordet som stod i intervjurummet: 

 

Och det här är ju rent 70 tal. (pekar på det lilla bordet mellan oss) och jag 

tycker den här är skitsnygg. Jag kunde lätt ha den där hemma. 

 

     6.3.3 Ekonomi 
För två av respondenterna som skulle fylla 25 år fanns en ekonomisk betydelse 

också. Efter fyllda 25 år är avgiften för Anhörigverksamhetens program 

nämligen en helt annan. Från 950:- för 13 grupptillfällen 2,5 h gång i Unga 

Vuxna programmet till, 9500:- för 15 sessioner, 3 h per gång i 
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Vuxenprogrammet för de som passerat 25 år. Det fanns alltså ett ekonomiskt 

incitament och ett pragmatiskt övervägande som spelade roll när de här två 

deltagarna inom kort skulle fylla 25 år.  Hannes fick en serie enskilda samtal 

med terapeuten innan själva gruppen skulle starta.  

 

Och sen…och sen så vill jag minnas…och sen hur är det? Är det upp till 25 år 

då kostar det väl ingenting eller hur är det? 

Ja precis…så på sätt och vis var det ju också ganska billigt om man jämför om 

man är över 25… Då hade jag inte kommit hit. 

 

Eftersom Nova vid tidpunkten bodde själv i en s.k. stödlägenhet som 

socialtjänsten ordnat fram hade hon en mycket begränsad ekonomi. 

Fortfarande endast 18 år och att precis ha avslutat gymnasiet behövde hon ta 

hänsyn till avgiften på 950 kr.  

 

Så det var ju väldigt mycket pengar..ehm..så jag vet inte om jag försökte 

använda det som en undanflykt för att inte gå eller…om det var så att jag inte 

visste om jag skulle få ihop pengarna eller..ehm…men socialen betalade det 

och när jag var här på första mötet eller om det var andra…vi pratade om det 

då sa dom (terapeuterna- min notering) ”ta din tid med det” ”det är ingen 

stress” ”pengarna behöver inte komma in imorgon” 

 

7. Diskussion 

          7.1 Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att söka efter faktorer i det första mötet som påverkade 

unga att återkomma och påbörja en stödgrupp. Därför gjordes ett riktat urval 

mot ungdomar som deltagit och fullföljt en anhörigverksamhets terminslånga 

program. Studien fångar därmed inte in personer som påbörjat men hoppat av 

en bit in i terminen. Att lyssna in en målgrupp som slutfört bedömdes ge 

kunskap om vilka aspekter i det första mötet som ungdomar själva ansåg var 

viktiga när de träffade terapeuten för första gången. Människor är dock 

komplexa och vad som anses positivt för en person kan upplevas negativt för 

en annan. Därför bör viss försiktighet beaktas innan alltför långtgående 

slutsatser kan dras från en mindre studie som denna. Författaren bakom detta 

arbete är färgad av sin förförståelse men det är också utgångspunkten till 

rapporten. Efter att ha arbetat i sju år med målgruppen på den undersökta 

institutionen och snart tre år i en annan liknande verksamhet har författaren 

god insyn i både denna och liknande verksamheter. Detta kan ha spelat roll för 

att komma åt kärnan i ungdomarnas utsagor men samtidigt gjort att vissa frågor 

missats. Fåglar är dåliga ornitologer! Ytterligare ett skäl till att just undersöka 

denna verksamhet är att den är den enda som tidigare varit föremål för 

omfattande forskning i Sverige. De som hörde av sig ville berätta om sina 

positiva erfarenheter. Det kan mycket väl vara så att författarens nära band till 

verksamheten både ökade lusten för vissa att delta och var avgörande för andra 

som skäl att inte höra av sig. Det är förstås en begränsning i arbetet. 



  17 (5) 

 

 

 

Exklusionskriterierna innebar att ingen av respondenterna hade träffat 

undertecknad på det första mötet eller haft just rapportförfattaren som terapeut. 

Detta ökar förmodligen tillförlitligheten i svaren en aning. Även det faktum att 

respondenterna fick veta att rapportförfattaren avslutat sin anställning vid 

verksamheten 2016 och vid intervjutillfället arbetade åt en konkurrerande 

verksamhet ökade möjligen validiteten eftersom respondenternas eventuella 

lojalitet och tacksamhet till den undersökta verksamheten inte på samma sätt 

förelåg. Detta till trots kan man dock förmoda att respondenternas 

föreställningar om rapportförfattaren som intervjuade dem är positivt inställd 

till verksamheten. Som motgift till detta hade man mycket väl kunnat haft fler 

direkta frågor om upplevda brister hos terapeuten eller anhörigverksamheten i 

intervjuguiden. När det gäller urvalet konstateras att de som deltagit kommer 

från mycket olika bakgrund vad gäller klass, etnicitet och med olika grad av 

problemtyngd i sina ursprungsfamiljer. För flera av deltagarna fanns problem 

hos båda föräldrarna och hos syskon, för andra var det en förälder som hade 

problem och deras kontakt med denne hade under hela uppväxten varit 

bristfällig. Att förlägga intervjusituationen på själva verksamheten kan ha 

hjälpt till att väcka minnen till liv. Den intervju som genomfördes via 

videolänk på Skype var dock känslosam och detaljrik trots att respondenten satt 

i ett annat land. En möjlighet är förstås att de intervjuade kände sig mer 

tvungna att dela med sig av positiva tankar och känslor när de vistades i 

verksamhetens lokaler. Intervjuerna hade kanske fått en helt annan prägel om 

de ägt rum hemma hos respondenterna eller på en neutral plats. Urvalet är både 

ett representativt urval av nöjda ungdomar och ett tillgänglighetsurval. Detta 

gör att arbetet får en slagsida åt positiva uttalanden. Det är endast de som har 

en utpräglat positiv erfarenhet som kommer till tals i denna studie. Det finns 

naturligtvis andra röster. De som kände att de inte ville komma tillbaka efter 

första mötet. Eller de som var positiva endast till delar men mindre nöjda med 

just första samtalet. En svaghet i studien är att författaren alltjämt kan anses 

vara en bärare av den undersökta institutionens ambitioner och synsätt och i 

många kretsar. De anställda uppfattar författaren som ett språkrör för 

verksamheten. Det underlättade förstås i kontakten med verksamheten, låna 

rum, ställa frågor etc. Ungdomarnas svar kan på det sättet också smittas av 

detta faktum och leda till lojala och positivt laddade svar. Det ska dock anföras 

att samtliga respondenter fick klart för sig vid intervjuerna att det även var 

välkommet att tala om sådant de tyckte mindre om vilket de också gjorde.      

         

     7.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningen i denna uppsats var: 

Vilka faktorer i det första informationsmötet med terapeuten påverkade 

ungdomarna att komma tillbaka och påbörja en stödgrupp för ungdomar 

med missbruk i familjen? 

 

Ungdomarna svarade i linje med tidigare forskning t.ex. O´Keeffes och 

Martins studie. Alliansen med den de träffade var viktig för de unga att 
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återvända (O´Keeffe et al., 2018). Även Lindsteins tidigare forskning på 

samma deltagande institution ges ökad trovärdighet då ungdomarna upplevde 

att de fick ett erbjudande här som de inte kunde slänga bort. ”Erbjudandet 

gällde både den kunskap och det hopp om framtiden man ville förmedla, men 

det var också ett erbjudande om att umgås med vuxna som var tillfreds med sin 

vuxenroll, varandra och det de gjorde” (Lindstein, 1997, s 101). En kritik mot 

Lindsteins forskning är att den börjar bli daterad och inte riktigt omfamnar hur 

det är att vara barn och ungdom idag. Det som ligger i förgrunden för 

ungdomar idag vad gäller sådant som motiverar och aktiverar nyfikenhet och 

allians eller hindrar allians kan ha förändrats de senaste tjugo åren. Ett resultat 

som inte hittats i tidigare studier och som heller inte bedömdes ha tillräckligt 

stöd för att kategoriseras som resultat i denna studie var att flera av 

ungdomarna gjorde olika typer av research på sociala medier för att se vad 

andra sagt om verksamheten. Detta gjorde de både innan och efter första mötet. 

Det de läste hade betydelse för både att de kom på första mötet men också i 

vissa fall att de återvände. Det digitala landskapet är radikalt förändrat sedan 

slutet av 90 talet. Idag har nästan alla ungdomar snabb tillgång till information 

och fler kanaler till hjälp. Detta innebär också fler valmöjligheter. Resultatet i 

denna studien påvisar att alliansen med terapeuterna spelade stor roll men 

också egen motivation och externa faktorer avgjorde att just de här 

respondenterna valde att komma tillbaka och påbörja en stödgrupp.  

Terapeuterna 
Ungdomarna beskriver terapeuterna som flexibla, kunniga, tydliga och 

förtroliga. Målgruppen är ovana vid detta både från sina familjer och i tidigare 

möten med professionella. Den tydliga gemensamma problemformuleringen, 

vad som kommer att ske och en beredskap hos klienten att ta sig an de 

uppgifter som terapeuten presenterar vid första samtalet. Detta är innebörden i 

Bordins alliansbegrepp om mål, arbetsuppgifter och band (Bordin, 1979). De 

”ta ledningen” strategier som beskrivs både hos Bordin och specifikt i arbetet 

med ungdomar, som Edgette anför återfinns i ungdomarnas beskrivningar av 

att vistas på institutionen (Bordin, 1979, Edgette, 2006). I resultatet återfinns 

också några av de kvaliteter som Wampold identifierat som viktiga faktorer för 

alliansbygge (Wampold 2010). Bland dessa förmågan att tala åldersadekvat, att 

känna in och läsa av affekter, värme, acceptans och fullt fokus på klienten. 

Med fullt fokus menar Wampold och Norcross mer specifikt att det som 

fungerar bäst för terapeuter är när de ser varje möte med en klient som en helt 

ny och helt unik. Ett starkt band behöver byggas upp med varje enskild person 

(Norcross & Wampold, 2018). Detta har också bäring i Sterns tvivel när vissa 

terapeuter hävdar att de gör på samma sätt jämt. Det blir omöjligt om man ser 

på det terapeutiska mötet som en två persons psykologi (Stern, 2004). I 

resultatet framträder en bild av att terapeuterna riggar det första mötet på delvis 

liknande sätt. Att sammanhangsmarkera tidigt kan tolkas som en ”ta ledning” 

strategi. Men samtidigt förefaller terapeuterna ha börjat i det som legat i 

förgrunden för varje enskild ungdom. Själva tillmötesgåendet har sett olika ut 

men samtliga unga upplevde att de hamnat på rätt plats. Edgette tryckte också 



  19 (5) 

 

 

 

på att terapeuter inte behöver vara rädda för att visa vilka dom är och hon anser 

att ungdomar är särskilt känsliga för när vi inte är autentiska och uppriktiga i 

våra intentioner (Edgette, 2006). För en av deltagarna i studien var det helt 

avgörande att denne fick ett svar på frågan om terapeuten själv hade erfarenhet 

av föräldrar som försummat henne. Det föreföll också som att det snarare var 

att svaret kom direkt än vad det innehöll som skapade förtroende. Upplevelsen 

var kanske lika viktig som innehållet som Stern hävdade (Stern, 2004). Att som 

terapeut våga vara närvarande och ha modet att stå pall för affektivt laddade 

stunder förefaller också ha varit en positiv aspekt för ungdomarna i studien. På 

sina första möten säger de sig ha mött något annat. En skillnad som gjorde 

skillnad. Terapeuterna hade inte blivit rädda eller kommit med lösningar. 

Samtliga respondenter, även Rebecca som hade vaga minnen av innehållet på 

första mötet beskriver en känsla av djupförståelse. Flera sa att det var första 

gången någon förstod dem på riktigt. Något som skulle kunna handla om att de 

varit med om mötesögonblick i Sterns mening i mötet med terapeuten. De unga 

i studien hade flera tidigare erfarenheter av de ”försummade ögonblick” som 

Stern talar om (ibid). Här hade den implicita relationskunskapen ett stort värde 

redan i första mötet. Terapeuterna upplevdes annorlunda. De lyssnade där de 

skulle lyssna och tog ledningen när det behövdes. En av respondenterna tog illa 

vid sig av att redan vid första samtalet konfronteras med att terapeuten talade 

om ärftlighet i beroendefamiljen. Detta var nära att kosta alliansen. Det var 

information som hade kunnat vänta till längre fram under terminen. 

Motivation 
De som kom på sin första intervju var olika motiverade och detta verkar det 

som om terapeuterna fångat tidigt. Att t.ex låta en annan vuxen, som i Hebas 

fall, vara med på det första mötet var ett sätt att ta hjälp av kraften i externa 

påverkanspersoner, vilket blev en hjälp både för alliansen och tillmötesgåendet.  

Att problemen adresserades, redan i början på deras första möte med 

terapeuten var viktigt för ungdomarna i studien. Att tidigt få höra hur 

ungdomar i beroendefamiljer ofta känner sig osynliga var skönt för dem och 

gav en snabb motiverande effekt för dem. Som bl.a Wampolds forskning visat 

behöver alliansen ganska snabbt komma till stånd. Helst mellan första och 

tredje sessionen (Wampold, 2010). Resultatet i denna studie ger en hint om att 

det skulle kunna vara än viktigare för barn och ungdomar som har känt sig 

osynliga tidigare av vuxenvärlden. Även om graden av motivation varierade 

bland ungdomarna fanns en egen vilja eller beredskap hos alla. Lågan brann 

och förmågan fanns hos dem alla. Ibland hjälpte terapeuterna dem att sätta ord 

på den men den egna viljan och drivet spelade en avgörande roll. Nadja 

beskrev en väntetid på två terminer. Hon var ändå fast besluten att vänta och 

ligga på för att få en plats men andra kanske inte var lika uthålliga. Kanske är 

det endast de med eget driv som får hjälp till slut. Väntan väckte viss 

frustration hos henne och detta är en aspekt i resultatet som visar på en upplevd 

brist hos den undersökta verksamheten. Unga människor är mer känslostyrda 

och flyktiga, och ur ett motivationsperspektiv kan det inte uteslutas att för lång 

väntetid gör att andra unga (till skillnad från Nadja) tappat sugen i sin väntan.  
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Externa påverkansfaktorer 
Utan eget driv och en egen gnutta vilja kanske det blir svårt att få rätt hjälp. 

Har en ung människa dessutom ett glest nätverk kanske det blir ännu svårare. 

Alla ungdomar i denna studien utom Lova hade vuxna personer i sitt nätverk 

som påverkade och uppmuntrade dem både innan och efter första samtalet. 

Detta var en positiv aspekt som spelade roll för dem. Edgette betonade hur ofta 

hon mött uppskattning för hennes inredning på sin mottagning för ungdomar i 

Philadelphia. Detta återkommer även hos de unga i denna studie där de 

beskriver värdet av trivsel där de ska vara. Ungdomarna berättar om  smakfullt 

inredda rum, och om detaljer som visade på att här har det vistats fler 

ungdomar tidigare. I väntrummet fanns olika inslag som appellerar till unga 

människor och till barn. Platsen i sig var alltså viktig för ungdomarna. 

Ekonomiska överväganden hade viss betydelse för några av ungdomarna. Det 

ekonomiska har också viss betydelse i alliansen enligt Bordin då en del av 

kontraktet är att ”patienten måste betala för terapeutens skicklighet” (Bordin, 

1979, s 254). Ungdomarna i studien räknade och vägde och gjorde sedan en 

satsning att delta i en stödgrupp. Något som inledningsvis upplevdes som 

avskräckande för flera av respondenterna var de kristna attributen som 

omgärdar verksamhetens profil. En fråga som uppstår är om fler helt valt bort 

verksamheten på dessa grunder och var dessa ungdomar istället vänder sig. 

 

         7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Gruppen barn till missbrukare upplever att de för första gången får syn på sig 

själva och andra i och med att de påbörjar en s.k. stödgrupp och flera hävdar att 

det svåraste var att överhuvudtaget ta sig över tröskeln att gå på ett 

informationsmöte.  Mycket pekar på att stödgrupper är bra interventioner för 

barn och ungdomar (FoU, 2012).  När väl ungdomarna fått den här hjälpen och 

kommit till rätta med tankar, känslor och fått ökad förståelse för sig själva vill 

många berätta om hur de blev hjälpta. Ett stort problem för många 

verksamheter är rekrytering (Junis rapporter (Junis 2005-2018). Stödgrupper 

bedrivs vanligen av kommuner och de har många olika områden att ta hänsyn 

till. Överbyggnaden spelar roll och vissa terminer blir det inställda grupper och 

andra prioriteringar. Den undersökta verksamheten i den här studien ställer 

aldrig in grupper och arbetar bara med målgruppen anhöriga till missbrukare. 

Gruppen där ungdomarna i denna undersökning är hämtade ifrån är en lämplig 

källa för att göra en större studie. Ingen annan verksamhet i landet träffar fler 

unga med föräldrar i missbruk än den här verksamheten (ibid). Att intervjua 

terapeuterna just här skulle säkert också kunna öka vår kunskap om vad som 

fungerar för att skapa allians med unga som har föräldrar med 

beroendetillsånd. Detta för att utforska om det finns uttalade fungerande 

strategier för att knyta an och skapa allians med ungdomar som gynnar 

möjligheterna för att ungdomar återkommer och påbörjar en stödgrupp.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev- Överenskommelse 

 

Tack för att du vill delta i denna studie! 

Syftet med den här studien är att undersöka vad det som gör att ungdomar 

återvänder till Anhörigverksamheten efter det första mötet. 

Jag genomför min utbildning vid S:t Lukas utbildningsinstitut för att bli 

Legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. I utbildningen 

ingår att skriva en vetenskaplig uppsats. Som deltagare i denna studie är det 

viktigt att känna till att vi följer samtliga etiska riktlinjer som gäller för denna 

typ av uppsats. 

Detta innebär att:       

• Deltagandet är helt frivilligt. Du kan fram till att uppsatsen är klar när som 

helst avbryta din medverkan.  

•Vi kommer att spela in intervjuerna på band och därefter skriva ut dem. 

Intervjuerna kommer endast att användas för denna uppsats. 

Bandinspelningarna kommer därefter raderas och pappersutskrifterna tuggas.  

•Ingen annan än jag och handledaren kommer ha tillgång till intervjuerna. 

Materialet kommer att förvaras så att ingen annan kan komma åt det.  

•Vi kommer inte berätta för någon annan vad just du har sagt. Det kommer inte 

heller att gå att känna igen vad en viss person har sagt i den färdiga uppsatsen.  

 

 

Ort och datum: 

Ulf Zetterman  

 

 

 

Respondentens underskrift: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 



  25 (5) 

 

 

 

  

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Frågeställningarna: 
 

Vad i första mötet får ungdomar att komma tillbaka och påbörja en stödgrupp 

för anhöriga till beroende? 

 

Vad hade du för förväntningar innan du kom till Anhörigverksamheten och hur 

kändes det efteråt? 

 

Teman/ Områden 
 

Terapeutens stil 

Samtalsklimatet 

Begriplighet 

Faktorer utanför mötet med terapeuten 

 

Vem i din familj är den beroende? 

 

Hur såg din situation ut under perioden du första gången kom till 

anhörigmottagningen? 

 

Hur kom det sig att du kom just till Anhörigverksamheten? 

(Vägen dit?) 

 

På vems initiativ? 

(eget initiativ, kurator, socialtjänst, anhöriga, kompisar, bup etc.) 

 

När i tid gick du på EVP? (årtal/termin)? 

 

Fanns det någon tvekan eller ambivalens inför att gå dit? 

 

Minns du det första mötet? 

 

Hur uppfattade du terapeuten? 

Hur kände du dig i situationen? 

 

Hur kände du dig och vad tänkte du när du lämnade det första mötet? 

 

Hur förmedlade terapeuten innehållet? 
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Hur föreställde du dig att det skulle vara med den här terapeuten som 

gruppledare? 

 

När bestämde du dig för att komma tillbaka? 

 

Var du säker på din sak? 

 

Fanns det någonting som fick dig att tveka inför att komma tillbaka? 

(i så fall vad?) 

 

Är det något som du själv vill säga som inte varit uppe runt det första mötet? 
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Bilaga 3 
 

Frågan som ställdes i gruppen för gamla deltagare: 

 

Hej!  

Nu behöver jag Er hjälp. 

 

Vem är jag då? 

Jag arbetade i sju år på Vändpunkten och känner några av Er men långt ifrån 

alla. Nu arbetar jag som Kurator i en annan kommun med liknande saker och 

försöker dela med mig av det fina som finns på VP där. 

Läser just nu fjärde terminen på Psykoterapeutprogrammet. 

och tänkte skriva en uppsats om vikten av det första mötet. 

Den kommer att handla om Anhörigverksamheten och jag är specifikt 

intresserad av vad som fick just dig att komma tillbaka och påbörja grupp här 

efter första informationen. 

Man kan förstås tänka sig att det kan handla om flera olika aspekter: Rätt läge, 

träffa rätt person, lokalerna, prata om rätt saker, att man fick kaffe eller nåt? 

För att undvika onödig kritik för Bias skulle det vara att föredra om ni inte 

träffade just mig det första mötet ni var här innan ni sa Ja till grupp. Och mina 

gamla kära kollegor får också gärna peppa era nuvarande gruppdeltagare som 

går den här terminen i samband med avslutningarna i tonårsgrupp och unga 

vuxna grupperna. 

Forskningsplanen ska lämnas in nu på tisdag men själva intervjuerna kommer 

jag förmodligen börja med efter Jul. Om ni är intresserade svara här eller i PM. 

 

Tack på förhand! 

 

Tillägg: jag kommer också göra enkäter för att fånga upp personer som kanske 

inte är så pepp på att prata i intervjuform. 
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Bilaga 4 
 

 

Enkät 

 

Vad fick dig att återkomma till Anhörigverksamheten och starta en grupp? 

 

Har du deltagit i andra samtal eller andra grupper som handlat om din 

förälders/föräldrars beroende? 

- Hur upplevde du dessa möten? 
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