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Syftet med studien är att inom anhörigprogram få ta del av 

yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser av hur syskon till 

en person med missbruksproblematik påverkas. Syftet är också att 

få kunskap om hur yrkesverksamma bemöter syskon till personer 

med missbruksproblematik och vilken form av 

behandlingsinterventioner som erbjuds inom området. Metoden 

bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerande intervjuer 

för att på bästa sätt belysa intervjupersonernas egna berättelser och 

upplevelser. Resultatet visar att syskon har gemensamma specifika 

problemområden på grund av en persons missbruksproblematik. 

Syskon kan belastas med mycket ansvar då de ska hjälpa sitt 

syskon samtidigt som de vill avlasta föräldrarna. Det i sin tur kan 

leda till att syskonet känner sig otillräcklig och deprimerad. 

Flertalet syskon i denna situation brottas med antingen ständig 

nedstämdhet och oro, eller starka känslor som präglas av avsky 

och orättvisa för sitt syskon med missbruksproblematik. Vår 

slutsats är att yrkesverksamma inom anhörigprogram har delade 

meningar kring bemötandet och insatser för syskon till en person 

med missbruksproblem. 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som har medverkat i den här studien 

och som har bidragit med upplevelser och erfarenheter. Utan er medverkan hade 

vi inte haft möjlighet att genomföra denna studie. Ett stort tack till vår handledare 

Inger Holm som under studiens gång kommit med feedback och kloka ord. Vi vill 

även tacka Borgestadsklinikken i Norge som har hjälp till med att finna relevanta 

rapporter inom ämnet. Slutligen vill vi tacka våra närstående för all stöttning.  

TACK! 

Felicia Krondahl och Frida Vermandis 

Linnéuniversitetet i Växjö, Mars 2015. 
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INTRODUKTION 
Missbruksproblematiken i Sverige idag påvisar att ett större antal människor i form av 

närstående till personer som har utvecklat missbruksproblem drabbas (STAD
1
, 2014). 

Rapporten visar att cirka 800 000 vuxna svenskar känslomässigt drabbas negativt av 

närståendes alkoholkonsumtion. Denna siffra reduceras till cirka 200 000 vuxna 

anhöriga som påverkas negativt av närståendes bruk av narkotika (STAD, 2014). 

Personen med missbruksproblematik är någons barn och kan även vara någons syskon. 

Faktum att deras problematik stegvis kommer att drabba familjen i dess helhet är 

omöjlig att undgå (Barnard, 2005). 

Syskonrelationer ger upphov till utveckling utav de sociala förmågor och de faktorer 

som påverkar människors kognitiva mognad. Viktiga egenskaper såsom 

konfliktlösande, förmåga att kompromissa, samarbeta samt andra former av social 

kompetens, stärks genom direkta interaktioner mellan syskon (Whiteman, Becerra och 

Killoren, 2009). Enligt Bamberg, Toumbourou och Marks (2008) är depression och 

psykisk ohälsa två tillstånd som syskon till personer med missbruksproblematik riskerar 

att hamna i. Howard, Heston, Key, McCronry, Serna-McDonald, Smith och Hendrick 

(2010) betonar avsaknaden av forskning om människors unika upplevelser av att vara 

syskon till en person med missbruksproblematik.  

Syftet med studien är att inom anhörigprogram få ta del av yrkesverksammas 

erfarenheter och upplevelser av hur syskon till en person med missbruksproblematik 

påverkas. Men även att få kunskap om hur yrkesverksamma bemöter syskon till 

personer med missbruksproblematik och vilken form av behandlingsinterventioner som 

föreslås inom området. Denna studie har sin utgångspunkt i begreppet pedagogik varvid 

begreppet handlar om förändring och lärande. Pedagogiken behövs för att vi ska kunna 

fungera tillsammans i hänseende till samhällets värderingar (Ekberg, 2010). Ett 

empatiskt och utvecklingsfrämjande förhållningssätt samt förmågan att kunna reflektera 

över den egna självkännedomen och beteendet är viktiga egenskaper för personer som 

arbetar med människor. En människosyn med pedagogiken som bas genomsyras av 

förändring och motiverar klienter. Positiva relationer har en betydelsefull roll i 

människans liv. En familj kan antingen vara ett hinder för utveckling, eller en möjlighet. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det angeläget att vidga perspektivet och 

inkludera hur syskon påverkas för att se hur denna målgrupp kan synliggöras i 

behandlingsarbete. Ur ett samhällsperspektiv är det också mycket relevant att forska 

kring syskons påverkan och erfarenheter av att ha ett syskon med 

missbruksproblematik. Enligt Schönbeck (2010) har man inom familjeterapi fokuserat 

på relationen mellan barnet och föräldrarna. Författaren anser att med enbart fokusering 

på denna relation skapas ett tunnelseende där den viktiga syskonrelationen riskerar att 

förbises.  

                                                 

1
 STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) 
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Bakgrund  

Forskning kring personer med missbruksproblem och föräldrars upplevelser av 

problematiken är ett välutforskat område. Vi uppfattar att forskning kring syskons 

påverkan av fokuspersonens missbruksproblematik är mindre undersökt. För att leda 

fram till studiens syfte om hur syskon till personer med missbruksproblematik påverkas 

behöver vi besvara hur syskonrelationen fungerar, utveckling, arv, miljö samt hur det är 

att vara anhörig. Slutligen kommer tidigare forskning att presenteras som belyser 

syskon och missbrukets påverkan på familjen. 

Syskonrelationen 

Schönbeck (2010) anser att det inte finns någon relation som är så unik och påbörjas så 

tidigt i livet som relationen mellan syskon och att det inte finns någon relation som 

berör människan lika mycket. Familjeförhållandet är en påverkande faktor för hur 

syskonrelationen kommer att utformas, men oavsett så följer och påverkar 

syskonrelationen människan hela livet och är oftast den tryggaste relationen hen har. 

Människans livscykel präglas av ständigt förnyade relationer och bekantskaper, men 

relationen till ett syskon är konstant och kan skapa ett särskilt band som är ovärderligt. 

Martensen-Larsen och Sørrig (2004) menar att oberoende av vad som händer i livet så 

kommer människan alltid vara mycket influerad av sin barndom, där syskon kan ha 

utgjort en viktig del av denna påverkan. Enligt Bergström (2003) är syskonskapet 

väldigt betydelsefullt för många syskon, eftersom de kan känna en samhörighet med 

varandra genom med- och motgångar. Denna samhörighet kan skapa ett väldigt starkt 

band som kan vara för livet. 

Schönbeck (2010) utgår ifrån Charles Darwins utvecklingsteori baserad på människans 

överlevnadsinstinkt där det naturliga urvalet måste fortsätta att utvecklas. Med en grund 

i denna teori finner författaren att rivalitet om föräldrarnas uppmärksamhet mellan 

syskon är en funktion som motsvarar överlevnadsinstinkten. Detta kan vara en 

förklaring till varför syskon medvetet eller omedvetet söker efter denna 

uppmärksamhet. Ett nytt syskons ankomst påverkar alla relationer i familjen och det 

redan befintliga barnet kan då visa starka känslor av omsorg eller aggression. När en ny 

människa kommer in i familjen ändras hela syskonets världsbild. Syskonskapet är en 

stor händelse i livet och att få en syster eller bror kan ge upphov till mycket starka 

känslor (Bergström, 2003). 

Trots de känslor och den rivalitet som skapats mellan syskon finns det belägg för att 

denna tidiga relation mellan syskon kan ha stor betydelse senare i livet. Yngre syskon 

kan se sina äldre syskon som förebilder vilka de vill imitera, varvid de äldre syskonen 

kan anamma rollen som omsorgspersoner för de yngre. Om syskonen utvecklar ett 

starkt band och finner gemenskap i imitation av varandra möjliggörs en gynnsam effekt 

på barnens prosociala utveckling. Genom att det äldre syskonet omfamnar funktionen 

som anknytningsperson finns det goda möjligheter för denne att framhäva altruistiska 

egenskaper (Evenshaug & Hallen, 2001).  

Schönbeck (2010) Martensen-Larsen och Sørrig (2004) är tre författare vi har funnit 

som tar upp syskonrelationen specifikt inom svensk litteratur. Dock ligger författarnas 

fokus mer på teorier kring ordningen i syskonskaran snarare än själva relationen mellan 

syskonen. Därmed får vi en uppfattning om att syskonrelationen verkar vara ett 
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tämligen outforskat område, dock även ett område som är av betydelse inom 

behandlingspedagogiska yrken.  

Utveckling, arv och miljö 

Barn kan födas och likna sina syskon eller föräldrar till utseendet, men olika beteenden 

är något vi människor utvecklar i ett samspel med andra. Utvecklingen är beroende av 

miljöpåverkan och det biologiska arvet. Om en förälder är osäker i sin roll som 

omsorgsperson och barnet förstärker osäkerheten genom att vara svårtröstat kan det 

bidra till ett evokativt samspel. Det betyder att föräldern kan ha svårt att interagera med 

barnet och påverkar interaktionen negativt. Ett reaktivt samspel innebär att oberoende 

av om två barn är syskon, så har de olika villkor för utveckling. Det beror på att syskon 

reagerar olika på samma omgivning (Bunkholdt, 2004). Evenshaug och Hallen (2001) 

menar att arv och miljö har en växelverkan för mognad och inlärningsprocessen.  

Anhöriga 

Merparten av personer med missbruksproblematik har anhöriga i sitt liv, exempelvis 

partners, vänner, kollegor, föräldrar och syskon. Rollen som anhörig är inte enkel att 

hantera då det medför mycket oro, ångest, stress, men även fysiska symptom (Melin och 

Näsholm, 1998). Anhörigas arbetssituation, barnuppfostran och ekonomi är olika 

områden som kan få konsekvenser av missbruksproblematiken en närstående har (Bång, 

2012). Insatser som riktar sig till anhöriga finns men erbjuds inte i den utsträckning som 

det behövs (Melin och Näsholm 1998). Matheny (2013) menar att yrkesverksamma inte 

kan förvänta sig att anhöriga ska komma och be om hjälp utan ska aktivt erbjuda 

anhöriga stöd och insatser enligt Socialtjänstlagen om anhörigstöd. Kommunerna har 

sedan år 2009 en lagstadgad skyldighet att göra just detta.  

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som 

vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 

funktionsnedsättning, 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen (Matheny, 2013, s17). 

  

Matheny (2013) menar att bestämmelsen omfattar anhöriga till personer med 

missbruks- eller beroendeproblematik och att alla yrkesverksamma inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg har ett ansvar att uppmärksamma anhörigas situation, men 

även föreslå ett individanpassat stöd. Kristiansen och Myhra (2012) menar att anhöriga 

kan komma att undvika samt förebygga psykisk ohälsa och negativa effekter som 

uppstår på grund av en närståendes missbruk, genom att tidigt erbjuda insatser till de 

anhöriga. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) framgår det att insatser riktade till de anhöriga kan ske i 

form av exempelvis grupp- och/eller individuella samtal, utbildning om den närståendes 

problematik och information om stöd samt olika former av hjälpmedel för att tillgodose 

anhörigas behov av stöttning. Även om personen med missbruksproblematik inte är i 

behandling, har stöd och hjälp till anhöriga visat sig vara en viktig funktion för deras 

välmående (Melin och Näsholm, 1998). Enligt Matheny (2013) är välmående och hälsa 

för en person med problematik viktigast för anhöriga. Författaren menar även att 

anhöriga känner sig lugnare när de vet att personen är i trygghet och kan därefter börja 

prioritera sig själva. Genom att prioritera sig själva, utan en försäkran om att personen 

är i tryggt förvar, kan det medföra mycket dåligt samvete hos en anhörig (Matheny, 
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2013). Stöd och hjälp från organisationer utanför den offentliga vården kan ge goda 

effekter på anhörigas välbefinnande (Johansson, 2007). Matheny (2013) refererar till 

den reviderade Hälso- och sjukvårdslagen 2C§ som yrkar:  

Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som 

vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada 

(Matheny, 2013, s19). 

Matheny (2013) menar att den inte helt går att jämföra med den ovan nämnda 

Socialtjänstlagen om anhöriga och bekräftar att personer som arbetar i sjukvården ska 

förhindra psykisk eller fysisk ohälsa hos anhöriga som riskerar detta i samband med att 

de tar hand om en person med en viss problematik. 2015-01-01 trädde en ny version av 

lagen i kraft, som säger att: 

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 2C§ Lag 

(2014:822) Hälso- och sjukvårdslagen (Riksdagen, 2015). 

Anhöriggrupper kännetecknas vanligtvis av en utbildad person som leder gruppen i 

samtal (Johansson, 2012). Myhra (2004) menar att med en större öppenhet för anhöriga 

och deras problematik kan det leda till att fler personer inte känner skam för att vara 

anhörig till en person med missbruksproblem. Kristiansen och Myhra (2012) har 

intervjuat 144 personer, som har varit delaktiga i deras anhörigbehandling mellan åren 

2009-2011. Resultatet visade att den genomsnittliga längden för hur länge de anhöriga 

hade upplevt personens missbruk som ett problem är 18 år. Utifrån undersökningen 

kunde en slutsats dras om att anhöriga är en målgrupp som behöver tidiga insatser och 

stöd för olika problemområden. Endast fyra personer av 144 hade inte upplevt någon 

psykisk ohälsa på grund av sin närståendes missbruk. Cirka 52,1 procent hade upplevt 

ekonomiska problem på grund av deras närstående med missbruksproblematik. Cirka 

80,5 procent av intervjupersonerna säger att anhörigsituationen hade påverkat deras 

arbete och skola negativt. Ungefär 10 procent av intervjupersonerna är syskon till 

personer med missbruksproblem.  

Tidigare forskning  

Att vara syskon 

Whiteman, Becerra och Killoren (2009) menar att relationerna ofta är mycket intensiva 

eftersom syskon ständigt tvingas att vara nära varandra. Det finns förhållanden mellan 

syskon och deras relation vilka baseras på en del olika faktorer. Den tämligen speciella 

relation som syskon är delaktiga i har påverkats av inte minst ordningen de har fötts 

utefter samt ålderskillnaden dem emellan. Syskonens kön och personliga utveckling 

inom olika stadier i livet har utgjort ytterligare bas för denna syskonrelation, vilken 

spelar en avgörande roll i dess progression. Trots syskonskapet och uppväxt i samma 

familj är dessa syskon även egna individer som utvecklat egna personligheter, 

psykosociala tillstånd och kognitiva beteendemönster. Likheter och skillnader i dessa 

karaktäristiska drag mellan syskon påverkas samt formas av diverse erfarenheter inom 

och utanför familjens hem. Påverkan inom hushållet kan bero på föräldrars 

särbehandling av barn samt syskonens beteenden mot och med varandra. Utanför 

familjehemmet kan dessa människor påverkas av interaktioner med bland annat övriga 

släktingar, lärare och vänner. Likväl kan även yttre miljöpåverkan uppstå utanför 
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hushållet i form av risken att komma i kontakt med sjukdomar, olyckor och missbruk 

(Howard et al. 2010). Barnard (2005) menar att syskons påverkan av att ha ett syskon 

med missbruksproblem inte är lika aktuell inom forskningsfältet som föräldrars 

perspektiv av att ha ett barn med missbruksproblematik. 

Missbrukets påverkan på familjen 

I en studie gjord av Barnard (2005) visade resultatet att ett stort antal av de intervjuade 

syskonen inte hade reflekterat över hur mycket deras missbrukande syskon påverkat 

dem. Vissa menade att det var orättvist att det skötsamma syskonet fick minst 

uppmärksamhet och bekräftelse av föräldrarna. Författaren har genom sina intervjuer 

fått fram att syskonen påverkas oerhört mycket och kanske mer än de själva vill 

erkänna. Det kanske mest centrala som syskonen påpekar är sorgen över att inte kunna 

ha det stabila syskonbandet, där erfarenheter delas sinsemellan. En del av barnen kände 

ett avstånd till sitt missbrukande syskon medan andra hoppades på att återupprätta en 

relation som redan var stark.  

Undersökningen av Barnard (2005) påvisade att missbrukande personers känslor 

gentemot sina syskon var otroligt själviska och de kände inget ansvar alls för familjen. 

Studien visade att de missbrukande syskonens prioriteringar bestod av att få tag i pengar 

som de kunde köpa droger för, men även ett ständigt sökande efter olika substanser. För 

att nå dessa prioriteringar framkommer det i studien att de missbrukande personerna 

kunde stjäla varor från det egna föräldrahemmet. Objekt som tillhörde deras syskon 

eller föräldrar stals för att sedan säljas och utgöra en inkomst som bekostade 

missbruket. Det kunde röra sig om värdefulla föremål som exempelvis smycken eller 

dyr elektronik till små hushållsartiklar. Hot och även våld riktat mot de anhöriga kunde 

uppstå om de skulle ställa sig emot sin familjemedlem med missbruksproblem. 

Syskonen till personen med missbruksproblematik i studien uttryckte en sorg över att 

andra erfarenheter och upplevelser inte kunde delas med syskonet. För många av 

syskonen hade drogerna kommit emellan denna relation och relationen blev istället 

ansträngd och distanserad. Det fanns däremot en del småsyskon som triggades av sin 

nyfikenhet att efterlikna sina äldre syskon, till att testa olika substanser. Low, Shortt och 

Snyder (2012) antyder i sin forskning att äldre syskon har inflytande på yngre syskons 

missbruksproblematik.  

Howard et al. (2010) har i sin undersökning baserad på sex kvinnliga 

psykologistudenter och en kvinnlig professor inom psykologi, samtliga med egna 

erfarenheter av missbrukande syskon, noterat att många av studenterna hade blandade 

känslor för sitt syskon med missbruksproblematik. Känslor som maktlöshet, sorg, kärlek 

och vrede beskrivs som ständigt påtagliga i studenternas narrativa berättelser. En 

psykologistudent menade att den mest betydelsefulla erfarenheten var att det var lätt att 

falla tillbaka i gamla mönster på grund av den kärlek och omtanke hon kände till 

syskonet. Erfarenheten av att ha ett syskon med missbruksproblem har även utsatt 

övriga relationer med påfrestningar på grund av en ständig oro. 

Missbruksproblematiken hade haft en stor påverkan på relationen mellan föräldrarna 

och den kvinnliga studenten. Hon tog ofta på sig rollen som medlare mellan föräldrarna 

och syskonet med missbruksproblem.    
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Whiteman, Becerra och Killoren (2009) refererar till Coleman (1974) som framhåller att 

man tydligt kan se att hela familjen utsätts för olika riskfaktorer och inte bara enskilda 

familjemedlemmar. Genom de få studier som har genomförts menar författarna att 

syskon omedelbart påverkas negativt av sina missbrukande syskon. Författarna menar 

att så fort en ungdoms missbruk upptäcks lägger föräldrarna i regel all tid och kraft för 

att hjälpa det barnet. Därför ställer föräldrarna stora krav på de andra syskonen i 

familjen som får axla stort ansvar vilket de inte är förberedda på, varvid deras 

personliga problem samt trauman förbises.  

I studien av Barnard (2005) påvisades det att hemmiljön upplevdes som en mycket 

ångestfylld miljö och att syskonen utan missbruksproblem ofta tog på sig rollen som 

stöttepelare för föräldrarna, särskilt när det missbrukande syskonet försvann i perioder. 

Barnen oroade sig ständigt över sitt syskons hälsa och välbefinnande samt hade en 

varaktig rädsla för att denne skulle överdosera. De hade svårigheter med att kunna 

koncentrera sig i skolan och i hemmiljön på grund av iakttagandet av föräldrarnas oro 

samt den egna ångesten över att förlora sitt syskon. Även när barnen träffade sitt syskon 

i skolan uppkom starka känslor av skam. Delvis på grund av att skolkamraterna 

riskerade att bevittna deras syskon påverkad och för att det placerade syskonet i en 

utsatt position. 

Barnard (2005) menar att merparten av syskonen hade tagit avstånd ifrån 

missbruksvägen och droger på grund av att ha bevittnat sina syskons svårigheter. 

Undersökningen påvisade att ett fåtal syskon hade blivit introducerade till droger av 

sina äldre syskon, genom att syskonen brukade olika substanser framför syskonen eller i 

vissa fall bjöd dem. Vissa av individerna kände sig mycket nyfikna att själva testa och 

hade ofta tillgång till syskonets gömställe av droger. Dock pekade de flesta resultat från 

intervjuerna på att syskonens missbruk hade gjort att de övriga syskonen inte ville välja 

den vägen. Alltså hade det en främjande och positiv effekt för att avstå från eget 

missbruk. 

Myhra (2004) kategoriserar de problemområden som syskon till personer med 

missbruksproblematik upplever. En del är de egna problemen så som att inte få 

bekräftelse och att inte bli sedda av omgivningen, men också en känsla av otrygghet och 

skuldkänslor på grund av bråken som uppstår inom familjen.  Författaren skriver att ett 

vanligt tema är behovet av stöd och hjälp på grund av den egna rädslan och ångesten 

över situationen. Särskilt rädslan för att syskonet ska överdosera, vilket även tidigare 

bekräftats i ovannämnda studien gjord av Barnard (2005). Det sista problemområdet är 

att syskonen slits mellan föräldrarna och syskonet med missbruksproblem. Syskonen 

upplever ofta att föräldrarna omedvetet bidrar till att syskonets missbrukskarriär kan 

fortgå. Många syskon berättar också att de har fått rycka in och stoppa slagsmål mellan 

föräldrarna och syskonet.   

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att inom olika anhörigprogram belysa yrkesverksammas 

erfarenheter respektive upplevelser av hur syskon till personer med 

missbruksproblematik påverkas. Studien avser också att belysa hur yrkesverksamma 

pedagogiskt bemöter syskon till personer med missbruksproblematik och vilken form av 

behandlingsintervention som erbjuds inom området. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats.  
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 Vilken erfarenhet samt uppfattning har yrkesverksamma inom anhörigprogram av 

hur syskon till personer med missbruksproblematik påverkas? 

 Hur bemöter man syskon till personer med missbruksproblematik inom 

anhörigprogram?  

 Vilken form av hjälp erbjuds för syskon till personer med missbruksproblematik 

inom anhörigprogram? 

Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet presenteras den teoretiska utgångspunkt som bidragit till att lyfta 

undersökningens förståelse för det fastställda resultatet. Vi har valt att använda oss av 

generell- och ekologisk systemteori för att förstå nätverk och relationers betydelse.   

Generell systemteori  

Systemteori, engelska general systems theory, teoretisk ansats att 

formulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, 

biologiska eller sociala (Nationalencyklopedin, 2015).  

År 1945 introducerade von Bertalanffy vad han kallade "en ny idé om naturen" och 

namngav idén generell systemteori vidare förkortat GST, vars innebörd kom att vara 

väldigt betydelsefullt för arbetet med människor och till största del för familjer (Hårtveit 

och Jensen, 2012). Enligt von Bertalanffy krävs det att fokus ligger på hen i förhållande 

till de övriga samspelsfaktorerna för att skapa förstående om en individ, 

samspelsfaktorer som utgörs av exempelvis familjmedlemmar (Bunkholdt, 2004). Det 

bekräftar även Røkenes och Hanssen (2007) som menar att söka begripande kring 

samspelet mellan individ och det sociala systemet, är det utefter systemteorins och det 

systemiska tänkandets allmänna syfte, av stor vikt att lägga fokus på granskandet av 

förbindelserna mellan delen och helheten, personen och gruppen.  

Enligt Hårtveit och Jensen (2012) har varje familj sin egen identitet som formas genom 

interaktion mellan medlemmarna. Varje medlem är en del i systemet och för att studera 

olika beteenden riktas uppmärksamheten på familjen i helhet som ett system. Røkenes 

och Hanssen (2007) menar att varje medlem har förmåga att kunna ändra om i systemet 

genom att bland annat inta en ny roll. Detta kan förklaras genom att förändringar i 

systemet även påverkar andra delar där det i sin tur skapas en obalans. En person kan 

återskapa den ursprungliga balansen i systemet genom att inta en annan roll.  

Inom systemteori används cirkularitetsprincipen som står i kontrast till linjärt tänkande 

och fungerar som en orsaksförståelse för mänskligt beteende. Ett linjärt tänkande kan 

bidra till att fokuset ligger på en enskild orsak för en händelse eller situation, snarare än 

att sätta problemet i samband med hur de övriga familjemedlemmarnas beteenden 

påverkar en människa. Ett synsätt utifrån ett cirkulärt tänkande bidrar till en större 

förståelse för händelser som påverkar hela familjen. I enlighet med systemteori 

kännetecknas den fungerande familjen med tydliga roller, gränser och en öppen dialog 

(Bunkholdt, 2004).  

Ett systemteoretiskt perspektiv åsyftar ett system i rörelse som befinner sig i ett öppet 

dynamiskt tillstånd (Røkenes och Hanssen, 2007). Är systemet öppet och komplext 
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bidrar det till en känsla av stabilitet för medlemmarna som ingår i systemet, tvärtemot 

ett slutet system som ger motsatt verkan (Havnesköld och Risholm Mothander, 2009).  

Ekologisk systemteori  

Barnpsykologen Bronfenbrenner (1979) har med fokus på barnets perspektiv utformat 

en systemteoretisk modell. Denna modell är en så kallad "utvecklingsekologisk modell" 

och utgår ifrån att barn inte enbart samspelar och utvecklas i en specifik miljö utan att 

samspelet sker i växelverkan med andra miljöer. Miljöerna delas in i mikro-, meso-, 

exo- och makrosystem. Mikrosystemet kan bestå av barnets familj, alltså närmiljön, 

men även skolan och umgängeskretsar kan ingå i denna miljö. Samspelet mellan olika 

närmiljöer kallas mesosystem och förhållanden utanför hemmet kallas exosystem. Den 

mer övergripande nivån kallas makro och omfattar samhällsstrukturen (Bronfenbrenner, 

1979). Bronfenbrenner (1979) intresse för sovjetisk utvecklingspsykologi och 

socialpsykologi har gynnat själva skapandet av modellen. Bronfenbrenner (1979) 

jämför den ekologiska miljön med ett set ryska dockor där varje docka utgör alla system 

som påverkar människan. Man öppnar den första ryska dockan och inuti ligger alltid en 

ny som till sist leder till den innersta dockan, vilken Bronfrenbrenner (1979) jämför 

med den utvecklade människans närmiljö.  

Förutom i hemmiljön sker en lärande och utvecklande process hos barn bland annat 

inom skolmiljöer, där likaledes fritidshem och lekplatser kan ingå. Ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv blir påverkan påtaglig på en samhällsnivå, men det 

sker på ett mer systematiskt vis. Påverkan från makronivån avspeglar sig på de 

mikrofaktorer som utgör och inverkar på barnets hemmiljö samt övriga närmiljöer. 

Dessa spelar därefter en stor roll i definierandet av barnets utvecklingsprocess. Björklid 

och Fischbein (2011) refererar till Bronfenbrenner (1975) som ställer sig kritisk till 

psykologisk forskning på grund av att fokuset vanligtvis enbart ligger på barnets 

utveckling, snarare än hur människor blir påverkade av miljöers komplexa förändring. 

Björklid och Fischbein (2011) refererar till Bronfenbrenner (1975) som menar att 

miljöer förändras och i takt med detta frågar han sig vad effekten av det egentligen blir 

på människor. Avgörande händelser i livet kan påverka mikrosystemets omfattning, där 

antigen ett dödsfall kan minska systemets storlek eller ett nytt barn i familjen kan 

expandera det. Miljöerna påverkar ständigt varandra där exempelvis en skilsmässa inom 

familjen kan påverka barnets skolgång och kan därmed skapa oroligheter i familjen. 

Alla miljöer är betydelsefulla för utvecklingen hos människan, där dennes position i 

systemet påverkar relationerna mellan medlemmarna som ingår (Bronfenbrenner, 

1977).   

METOD 
I följande avsnitt redovisas studiens förberedande, de metodologiska utgångspunkter 

som ligger till grund för arbetet samt planering och genomförande. Vi kommer även att 

redovisa vilken metod som används för att analysera materialet. Slutligen kommer 

studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden att presenteras. 
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Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik  

Denna studie tar sin utgångspunkt i hermeneutiken detta eftersom vi valt att belysa 

yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser av syskon till personer med 

missbruksproblematik. Men även hur yrkesverksamma bemöter syskon till en person 

med missbruksproblematik och vilka insatser som erbjuds. Det som karaktäriserar en 

hermeneutisk utgångspunkt enligt Thurén (2007) är att man hellre vill förstå och tolka 

sitt material än att mäta och begripa det. Det handlar om att förstå varandras handlingar 

genom logik och empiri, men även genom igenkännandet och empatin. Hermeneutik är 

en förstående och subjektiv vetenskap som utgår ifrån människans egna upplevelser och 

beskrivningar. Personlighet och handlingar tolkas samt utgår ifrån att förstå människan 

(Thurén, 2007).  

Under 1600- och 1700-talet användes hermeneutiken för att tolka bibliska texter, men 

det blev allt mer vanligt att använda sig av metoden för att tolka texter utan religiös 

förbindelse. Hermeneutiken kom först under 1800-talet att utvecklas och användas som 

metodologi för humanvetenskap och under 1900-talet växte den till att bli en existentiell 

filosofi med fokus på människans existens och förståelse för livsvärlden. 

Hermeneutikens mening är att människans verklighet och existens endast kan förstås 

genom språket (Patel och Davidsson, 2011).  

I dag används hermeneutik inom många olika vetenskapsfält men framförallt inom 

human-, samhälls- och kulturvetenskap (Patel & Davidsson, 2011). Med en 

hermeneutisk utgångspunkt vill man fördjupa sin kunskap genom förförståelse och 

förståelse. Då förförståelse utvecklas från fördomar till verklig förståelse skapas en 

hermeneutisk spiral (Thurén, 2007). Hermeneutik är en tolkningslära där historiska och 

sociala sammanhang spelar in (Bryman, 2011). Thurén (2007) menar att hermeneutiken 

intresserar sig för att tolka människans personlighet och motiv. Intervjuer och 

observationer kan bidra till att få förståelse inom något område (Thurén, 2007).  

Den hermeneutiska forskaren söker svar och kunskap genom språket. Helhetsbilden av 

forskningsområdet och de intryck, tolkningar och tankar som skapas är en tillgång. 

Genom språket tolkas materialet och ger förståelse för människans liv. Den 

hermeneutiska forskarens uppfattning av forskningsobjektet kallas för holism och 

innebär att helheten är det viktiga, snarare än delarna (Patel & Davidsson, 2011). 

Kvalitativ ansats 

Att arbeta utifrån en kvalitativ ansats innebär att tonvikten ligger på att förstå och tolka 

människors upplevelser genom ord. Språket och det sociala samspelet är det som vi kan 

förstå människan igenom och en kvalitativ studie ger utrymme för människors unika 

värderingar och äkthet. I kvalitativa studier är utgångspunkten att människan kan se och 

uppfatta verkligheten på olika sätt vilket innebär att en kvalitativ studie till stor del är 

induktiv. Detta innebär att forskaren försöker, genom sina iakttagelser av 

forskningsresultatet, få fram en förklaring (Bryman, 2011). Det pedagogiska arbetet 

måste inkludera respekten för en människas personlighet och ansträngningen av att vi 

alltid försöker sätta oss in i respondentens tankar och känslor. Genom en kvalitativ 

studie kan vi få fram kunskap om saker där sanning inte kan bevisas och därmed få en 

djupare förståelse för människors tolkningar och inlärda föreställningar. Därför är en 
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kvalitativ studie inte objektiv i sin mening, för här utgår man i stället från människan i 

sin helhet och kontext. I en kvalitativ studie finns det inte någon absolut sanning till 

skillnad från en kvantitativ studie som bortser ifrån det som inte är mätbart. Genom en 

kvalitativ studie får forskaren en inblick i hur personers egna erfarenheter, beteenden, 

miljö och liv ser ut, vilka kan leda till att resultatet ger mer utförliga svar än vad en 

kvantitativ studie ger (Bryman, 2011).  

Planering och genomförande 

Sökstrategi 

Vid sökningarna av vetenskapliga artiklar användes databasen Academic Search Elite 

för att den gav bäst resultat i jämförelse med de andra databaserna som testats samt för 

att Academic Search Elite hade flest artiklar som kunde belysa ämnesområdet. 

Avgränsningar gjordes för att få fram litteratur som var inriktad till studiens 

frågeställningar och syfte. Fulltext format samt Peer Reviewed (vetenskapligt 

granskande) användes för att hitta studiens vetenskapliga artiklar och för att få tillgång 

till hela texter. Vid avgränsningen var det också viktigt att använda sig av rätt sökord 

för att hitta så informativa vetenskapliga artiklar som möjligt, för att säkra att studien 

håller en god kvalité (Bryman, 2011). De huvudord som använts för att belysa hur 

personer påverkas av syskon med missbruksproblematik var sibling, substance abuse, 

family, similarity, influences och relatives. Tack vare Borgestadsklinikken i Norge har 

vi även fått tillgång till tre rapporter som varit mycket relevanta för studiens 

problemområde. 

Urval 

Urvalsgruppen som bestod av sex respondenter inom fem organisationer hade till syfte 

att besvara uppsatsens problemområde så omfattande som möjligt samt ge utrymme för 

att belysa eventuell ny kunskap inom fältet. De tillfrågade var yrkesverksamma inom 

det behandlingspedagogiska fältet där utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och ålder 

varierade. Hälften av de valda verksamheterna är ideella och resterande är 

kommunstyrda. Den ursprungliga tanken var att urvalet skulle avgränsas till 

verksamheter som specifikt tog upp syskon i sina verksamhetsbeskrivningar för att på 

ett mer korrekt sätt nå fram till studiens syfte. Detta önskemål visade sig senare vara 

svårt att uppfylla. Två av fem verksamheter tog specifikt upp målgruppen i 

beskrivningen av verksamheten, medan resterande använde anhöriga och närstående i 

beskrivningarna, där syskon inkluderades. Ett krav var att dessa yrkesverksamma är 

eller har varit i kontakt med syskon till personer med missbruksproblematik antingen på 

den nuvarande arbetsplatsen eller i andra arbetssammanhang. Passande respondenter 

som stämmer överens med studiens kriterier har varit svåra att finna, på grund av att en 

del verksamheter som blev tillfrågade inte tyckte att de kunde tillföra något till studien. 

Anledningarna var att organisationerna ansåg att deras erfarenheter om syskons 

upplevelser var mycket begränsad eller i vissa fall obefintliga.      

Förberedelser  

En semistrukturerad intervju har valts till denna studie för att på bästa sätt få svar på 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att problemformuleringen är rätt formulerad innan man fortsätter med att utveckla de 
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instrument som behövs inför den kommande datainsamlingen, då det kan leda till att 

data samlas in som inte belyser den valda frågeställningen. Vi förberedde intervjuerna 

genom att skapa en intervjuguide med teman som belyser studiens problemformulering, 

vi hänvisar till studiens bilagor. Därefter sökte vi efter passande intervjupersoner via 

internet som vi ansåg gav bäst information om urvalsgruppen. När syfte, frågeställning 

och intervjuguide var fastställd tog vi kontakt via telefon med de organisationer som var 

av intresse för studien, där information gavs om hur intervjun skulle komma att 

genomföras samt studiens syfte. För att förtydliga detta skickades ett mail ut till 

organisationerna med samma information som vid telefonkontakten, samt förfrågan om 

tillstånd att utföra intervjun och vilka etiska aspekter som kan uppstå. 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att veta om sina egna grundvärderingar inför 

eventuella intervjuer samt att vara väl förberedd och ha kunskaper om utrustningen som 

ska användas inför intervjutillfället. På grund av att majoriteten av intervjuerna skedde 

via telefon, testades inspelningsprogrammet noggrant innan intervjuerna genomfördes. 

Eftersom att förförståelse i forskningssammanhang kan kopplas samman med 

forskarens åsikter och/eller känslor var det viktig att vi innan genomförandet förberedde 

oss på det. Förförståelse kan också ge upphov till valet av metod eller utformningen av 

frågeställningar och det är viktigt att våra egna åsikter och värderingar inte avspeglas på 

intervjupersonernas tankar och känslor (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är det 

omöjligt att ha fullständig kontroll över sina värderingar och åsikter som forskare. 

Datainsamlingsmetod  

En semistrukturerad intervju ligger till grund för studiens färdigställda resultat, vilket 

innebär att intervjupersonerna själva har haft stort inflytande över de frågor som ställts 

utifrån intervjuguiden. I en semistrukturerad intervju ställs frågorna oftast utan 

ordningsföljd och kompletteras med ett antal följdfrågor. Materialet samlades in med 

hjälp av inspelning och under intervjun fördes minnesanteckningar vid sidan av för att 

kunna återkoppla till det som tidigare sagts. Valet av en semistrukturerad intervju har 

gjorts för att skapa en djupare förståelse och upplevelse av hur intervjupersonerna ser på 

de forskningsfrågor som valts. I en semistrukturerad intervju ligger betoningen på hur 

intervjupersonerna själva ser och upplever olika mönster (Bryman, 2011).  

Genomförande 

När den kvalitativa intervjun genomfördes var samspelet mellan intervjuare och 

respondent väldig viktig. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ligger de första minuterna 

till grund för om intervjupersonen känner tillit till intervjuaren. Intervjuaren måste 

lyssna noga, visa intresse och förförståelse. Därefter inleddes denna studies intervjuer 

med en kort förklaring över hur intervjun skulle gå till, följt av att syftet presenterades.  

Genomförandet av fyra intervjuer har gjorts genom telefonintervju med inspelning då 

verksamheterna är spridda runt om i landet. En personlig intervju har genomförts varav 

två respondenter intervjuades på arbetsplatsen. Intervjuerna tog cirka 30-40 minuter och 

vi använde oss utav en intervjuguide med teman som belyser studiens 

problemformuleringar. De teman som använts var information om yrkesverksammas 

bakgrund, deras erfarenheter av anhörigstöd samt syskons påverkan. Utifrån dessa 

teman ställdes ett antal frågor som till viss del kan kopplas till studiens teoretiska 

utgångspunkt. Efter intervjun tillfrågades respondenterna om de ville lägga till något, 
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vilket Kvale och Brinkmann (2009) betonar är mycket viktigt, liksom att fråga 

respondenterna om hur intervjun hade upplevts.  

Bryman (2011) menar att en telefonintervju kan ha både för- och nackdelar. En 

telefonintervju är mindre kostsam, men kan innebära att respondenterna lättare avslutar 

intervjun än om man träffas personligen vilket inte är att föredra då en kvalitativ 

intervju oftast är längre än en kvantitativ. En telefonintervju bör inte vara längre än 25 

minuter för att bli så effektiv som möjligt och viktiga aspekter som omedelbara intryck i 

form av kroppsspråk eller ansiktsminer som kan vara värdefullt material i analysen 

uteblir. Däremot kan det vara enklare att ställa frågor som kan vara känsliga för 

respondenterna då man inte har fysisk kontakt med varandra samt att de inte kan 

påvekas utav intervjuarnas ålder, kön eller etnicitet (Bryman, 2011).   

Databearbetning och analys 

Bryman (2011) menar att en viktig del i databearbetningen är att det respondenterna 

säger transkriberas ordagrant och kontrolleras av mer än en läsare så att risken för 

möjliga feltolkningar minskar. Transkribering är en omfattande process som kräver 

mycket tid. Därför har det inspelade intervjumaterialet granskats direkt efter varje 

avslutad intervju och transkriberats till skriftlig text. I texten valde författarna att ta bort 

vissa upprepningar och markerade noggrant vad respektive respondent sagt för att 

utesluta eventuell feltolkning av texten. För att göra intervjuanalysen mer lätthanterlig 

har vi använt oss utav meningskodning. Att meningskoda sitt material innebär att man 

sätter samman ett eller flera teman i intervjumaterialet. Det gör man för att underlätta 

sammanställningen av resultatet för att lättare kunna se och skilja på 

intervjupersonernas uttalanden (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Efter transkriberingen användes en metod som kallas för meningskoncentrering, vid 

analysen och tolkningen av det insamlade intervjumaterialet. Meningskoncentrering 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009)  att man samlar ihop det respondenterna har 

sagt och formulerar det i kortare meningar. Vi läste ett flertal gånger igenom det 

nedskrivna materialet för att få en djupare förståelse för vad som sagts och valde sedan 

ut kortare formuleringar som sammanställdes. Det för att få en bättre helhetsbild över 

vad intervjupersonerna sagt och för att på ett bra sätt framföra materialet i resultatet. 

Tillförlitlighet  

Bryman (2011) betonar att det finns olika kriterier som fastställer en studies 

tillförlitlighet- Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

Enligt Bryman (2011) skapar forskaren en trovärdighet i resultaten genom 

respondentvalidering, vilket innebär att man både fastställer att forskningen följer de 

regler och riktlinjer som finns. Även att man redovisar resultatet till de människor vars 

sociala verklighet man har undersökt för att få reda på om man har uppfattat den på rätt 

sätt. Genom överförbarhet vill man uppnå en större förståelse där forskaren kan 

säkerställa studiens överförbarhet, genom att på ett noggrant sätt undersöka det valda 

problemområdet så att andra personer kan avgöra om resultaten kan passa in i andra 

miljöer. Bryman (2011) menar att om en studie ska bli så pålitlig som möjligt krävs det 

att forskaren redovisar hur studien har genomförts, genom att beskriva hur alla moment 

i forskningsprocessen har gått till. De faser i processen som främst nämns och som bör 
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framföras för att pålitligheten ska bli riktigt stark är urvalet, vilka respondenter man har 

valt och intervjumaterialet. Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att det ska synas 

att forskaren inte har låtit värderingar och förförståelse påverka arbetet med studien. 

Alla forskare bär med sig sin egen förförståelse, sina egna värderingar och det går inte 

att enbart vara objektiv när man genomför en forskningsstudie (Bryman, 2011).  

Trovärdighet och överförbarhet i denna studie har ökat genom att på ett noggrant sätt 

beskriva hur den genomförts samt att studiens syfte och problemformulering genom 

intervjuguiden har besvarats på ett bra sätt. Det är enbart uppsatsens författare som vet 

vilka respondenter som har varit delaktiga i studien. Pålitligheten i denna studie har 

genom urvalet och intervjumaterialet på ett noggrant sätt framförts för att få fram 

sammanhanget i respondenternas berättelser. Vi har tagit del av den kunskap som rör 

egna värderingar och förförståelse för att i största mån försöka att undvika detta vid 

genomförandet av studien.   

Forskningsetiska överväganden 

Ett krav som finns för en undersökning som innefattar etiska frågeställningar är att 

studiens etiska integritet håller en bra kvalitet. Research Ethics Framework (REF) är ett 

dokument som är utformat för att säkra kvalitet och integritet i forskningens 

utformande. Etiska problem är aspekter som berör kvaliteten på forskning och därmed 

har ett antal kriterier utformats för att kunna säkerställa att forskning som inte visar god 

kvalitet av ämne är oetiskt. Research Ethics Framework (REF) är mycket betydelsefullt 

för anslag till forskning och skyddar mot de oetiska aspekter som forskning kan erhålla. 

En forskningsansökan måste vara väl utformad och deltagaren i studien måste tillges 

information gällande studiens syfte, metoder och om var och på vilket sätt materialet 

kommer att användas. Deltagaren måste tillges information om vilka risker som kan 

uppkomma, trygga deltagarnas konfidentialitet, anonymitet och frivillighet. 

Forskningen måste vara neutral och tydlig där alla former av konflikter på ett påtagligt 

sätt uttrycks (Bryman, 2011).  

Syftet med de etiska principer som finns inom svensk forskning är att bland annat 

förhindra negativa effekter och intrång på deltagarens liv. Dessa principer ligger till 

grund inför studiens intervjudel. För att forskningen ska upprätthålla god säkerhet 

gentemot deltagarna i studien används principer såsom samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011).  

Enligt Bryman (2011) innebär informationskravet att intervjupersonerna blir 

informerade om studiens syfte, om hur intervjun kommer att genomföras samt om att bli 

om rätten att när som helst avsluta sin medverkan. Genom samtyckeskravet har 

deltagaren ensam rätt över sitt deltagande, ingen annan har rätt att bestämma om 

personen ska delta eller inte. I studien har deltagarna fått precis information om det 

aktuella problemområdet samt uppsatsens syfte. Deltagarna har i enlighet med 

samtyckeskravet kunnat välja att avsluta deltagandet närsomhelst under studiens gång. 

Frivilligheten ska betonas och rätten till kontroll över sin egen delaktighet. 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter som berör studiens deltagare ska 

hanteras med full konfidentialitet, nyttjandekravet handlar om att den information man 

tar del av gällande intervjupersonerna bara får nyttjas för forskningen (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) menar att om forskning genomförs på ett sådant sätt som kan ha en 

negativ inverkan på intervjupersonerna, kan det eventuellt resultera till stress och dålig 
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självkänsla hos deltagarna. Respondenternas namn och information har i enlighet med 

konfidentialitetskravet varit oåtkomligt för allmänheten och andra personer som inte är 

författare till denna studie. All data som lagrats har endast använts för studiens 

forskningssyfte och inget annat.  

RESULTAT 
Nedan presenteras den information som har kommit fram under intervjuerna. Utifrån 

respondenternas erfarenheter av hur syskon till en person med missbruksproblematik 

påverkas har resultatet delats in i olika teman för att underlätta själva redovisningen av 

texten. Med hänsyn till studiens anonymitetskrav kommer presentationen av studiens 

informanter att hållas kort. Vi har intervjuat sex respondenter från fem olika 

verksamheter. Samtliga arbetar och har erfarenheter av anhörigprogram där 

utbildningsnivå, yrkeserfarenheter och ålder varierar. Längden på yrkeserfarenhet 

varierar från fyra år upp till 30 år, där tre av respondenterna specifikt arbetat med 

syskon till personer med missbruksproblematik. De sex respondenter som deltagit i 

studien benämns respondent A till respondent F i resultatet.  

Hur påverkas familjen utav en person med 
missbruksproblematik?  

Tre av intervjupersonerna menar att familjen påverkas oerhört mycket av en 

familjemedlem med missbruksproblematik. På grund av personens missbruk kan det 

resultera i att övriga familjemedlemmar påverkas negativt både ekonomiskt och 

psykiskt.  

Föräldrarna har skuldsatt sig upp över öronen för att betala skulder 

för att man överhuvudtaget ska överleva. Alltså de blir ju mordhotade 

till slut för de har ju inte de pengarna (Respondent A). 

Respondenten berättar ett exempel om en familj som har en familjemedlem med 

missbruksproblematik. Familjen kämpar för att försöka få livet att gå ihop trots 

ekonomiska svårigheter. Känslan av skuld och skam är stor för många familjer och det 

kan resultera i att det tar lång tid innan man berättar om sin situation för andra. 

Ekonomiska skulder, ensamhet, konflikter och skilsmässa är inte ovanliga scenarier som 

dessa familjer hamnar i.    

Nu hörde vi ju här igår om den här mamman och dottern då. 

Missbrukaren hade snott så mycket grejer och tvingat mamman och 

pappan att ta ett lån på 150 000 annars skulle de mörda honom. Och 

vad gör du som förälder? Man tar ju det jävla lånet (Respondent B). 

Många familjer blir oerhört påverkade psykiskt och bär ständigt på en känsla av att 

aldrig kunna slappna av oavsett om det är mitt i veckan, högtid eller helg. Merparten av 

respondenterna menar att familjer lägger mycket fokus på personen med 

missbruksproblematik och att det tär mycket på alla familjemedlemmar. Syskon 

kommer ofta i skymundan och familjer får kämpa för att upprätthålla en fasad som 

stämmer överens med samhällets syn på hur en familj ska se ut.  
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Vi hade ett par föräldrar också med en lillasyster som for väldigt illa. 

Hon låste dörren på julafton och det var den jävligaste julen de haft. 

Hela familjen satt på insidan, syrran, mor- och farföräldrar för de 

låste dörren till en kille, för han var påverkad och hög som ett 

höghus. Det är så fruktansvärt så det är inte klokt (Respondent A). 

Ett flertal av respondenterna lyfter fram sambandet mellan familjens struktur och hur 

det har påverkat familjemedlemmen med missbruksproblematik som en förklaring 

varför hen har utvecklat ett missbruk. Samma respondenter understryker att en familjs 

tillfrisknande är oerhört viktigt. En av respondenterna menar att man sällan talar om alla 

familjemedlemmars mående och att det är mycket betydelsefullt för att alla ska få en 

möjlighet att må bra. Respondenten använder ordet helhet när hen talar om behandling 

av alla familjemedlemmar. 

Man säger många gånger att vi ska satsa på våra ungdomar och det 

är jättebra och det ska vi, det är inte det jag säger, men jag menar 

också man får ju titta på familjen.  För jag menar ungdomar har blivit 

som dem är av en anledning många gånger också. Så där av menar 

jag att man måste titta på helheten. Det är en sådan sak vi pratar 

mycket om här. Titta på helheten, hur ser det ut omkring mig och hur 

är det så. Så tänker vi (Respondent D). 

Medberoende 

Att vara medberoende kan medföra att man tar över en persons missbruksproblematik 

själv och ägnar all vaken tid och energi på att försöka hjälpa personen ut ur sitt 

missbruk. Anhöriga kan börja betala av skulder åt personen med missbruksproblematik 

eller förse personen med mat och rena kläder. Det i hopp om att hjälpa och stötta till ett 

bättre liv samt ge en chans för personen att ta sig ur sitt missbruk. Anhöriga blir ofta 

psykiskt utmattade på grund av all energi som går åt till att fokusera på personens 

välbefinnande. Många gånger ställs anhöriga inför svåra beslut som gör att det drabbar 

dem själva på ett negativt sätt. Man kan exempelvis ha svårt för att sätta gränser, vilket 

kan resultera till att man känner sig lurad och utnyttjad. Däremot har många anhöriga 

kvar hoppet om ett tillfrisknande, vilket också driver dem att kämpa vidare. Merparten 

av intervjupersonerna använder sig av begreppet ”medberoende” för att beskriva den 

komplexa situationen som många anhöriga befinner sig i.  

Man tar över den som har problemets problem. Man tycker att man gör 

mycket bra saker för den personen, man kanske hjälper till att handla 

mat, man ger dem pengar, städar åt dem, man sköter kanske kontakten 

med myndigheter. Alltså det är ju sådana saker som innebär att man 

möjliggör personens missbruk istället för att sätta ner foten. 99 procent 

gör så. Det är ett otroligt stort bekymmer och det är ju så att man tar 

över missbrukarens problematik. Man försöker liksom göra allting för 

att den här personen ska sluta knarka eller dricka alkohol. Men det 

funkar inte så tyvärr. Utan det är ju den missbrukande som måste ta tag 

i att vilja sluta helt enkelt (Respondent E). 

Anhöriga till personer med missbruksproblematik kan känna ett oerhört stort 

kontrollbehov och de kan hamna i situationer som går emot egna värderingar och 
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normer. Situationerna kan uppstå då de anhöriga är känslomässigt beroende av en 

person som i sin tur har ett destruktivt beroende av någonting. 

Många anhöriga säger att jag får ju dricka halva flaskan vin och sedan 

delar vi på resten för att inte han ska bli så full (Respondent D). 

När en människa är medberoende ändrar man sina rutiner och anpassar sitt eget liv till 

personen med missbruksproblematik. Detta kan man göra både medvetet och 

undermedvetet. Man kan exempelvis glömma saker både i sitt privat- och yrkesliv, då 

man är upptagen av att kontrollera någon annan. Begreppet kan dock misstolkas då det 

inte behöver innebära att man efterliknar personens problematik. 

Många tror ju att ett medberoende är att man dricker eller knarkar 

tillsammans med den som har bekymmer. Alltså att kunskapen där är 

dålig, symptom på medberoende kan ju vara helt andra saker. Men 

oavsett om det är individuellt eller i grupp så går man alltid igenom det, 

för det är ju liksom starten på att kunna förändra, för det handlar ju om 

att personen, den anhörige, ska hitta välbefinnande för sin egen del och 

för sig själv igen. Och inte liksom leva åt den som har problemet utan 

återskapa ett eget liv för det har de oftast inte utan de lever den 

missbrukandes liv (Respondent E). 

Hälften av respondenterna menar att de har egna erfarenheter av att vara medberoende 

till personer med missbruksproblematik. Tanken om att vara ett stöd och hjälp för en 

person visade sig efter en längre tid göra mer skada än nytta. Genom anhöriggrupper 

kan man som närstående komma till den insikten och börja förändra sitt beteende. Detta 

för att man ser sin situation i ett annat perspektiv och får ta del av andras erfarenheter 

och upplevelser. 

Du blir bluffad och förd bakom ljuset i allting och denna gången måste 

jag tro på honom. Nu hade han ju köpt denna jackan för insparade 

pengar och nu är den ju borta och så får han pengar av mig till en ny 

jacka. Men då, helt plötsligt, har den gamla kommit till rätta och då har 

dem gått till droger. Nu gick jag på det igen (Respondent B) 

Flera respondenter berättar även att när svåra perioder uppstår och problematiken är 

som värst, riskerar syskon att förbises av föräldrar som är i ett medberoende tillstånd.  

Även om hon älskar sin lillebror så ser min dotter så jävla tydligt när 

jag gör fel och när jag är medberoende. “Förra veckan sa du så här 

mamma.”. Jag vet, sa jag. Men slå ihjäl mig då, jag måste göra så här 

idag. Min dotter var inte så himla gammal när hon kunde säga “mamma 

jag blir så jävla trött!”, "jag tror fan i mig att vi har älskat den jävla 

ungen för mycket". Förstår du, det blir så. Man lägger ner så mycket 

fokus på det missbrukande barnet (Respondent B).  

Att vara syskon till en person med 
missbruksproblematik 

Merparten av intervjupersonerna menade att syskon blir påverkade av en person med 

missbruksproblematik på många olika sätt och att det finns särskilda påverkansområden 

som alla är överens om. Två av respondenterna anser däremot att syskon till en person 
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med missbruksproblematik påverkas på samma sätt som en annan släkting eller 

familjemedlem.   

Syskon påverkas som vilken annan familjemedlem som helst, jag skulle 

inte sätta syskonen som en egen kategori utan mer som vilken viktig 

person som helst för lika mycket påverkas mormor tycker jag, om det är 

en mormor som man har en relation till (Respondent F). 

"Idag tar jag ansvar, igår var jag rolig och imorgon är jag spion"  

Merparten av respondenterna i denna studie är överens om att många syskon till 

personer med missbruksproblematik axlar ett stort ansvar och detta många gånger 

genom att vara en ställföreträdande förälder. Äldre syskon till en person med 

missbruksproblem kan särskilt gå in i rollen som omsorgsperson för sitt småsyskon.  

Man blir väldigt vuxen ganska snabbt, axlar olika roller, tar ansvar och 

kanske intar mammarollen inför sitt småsyskon och sådana saker. Man 

blir väldigt fort vuxen och tar roller som man inte ska göra. Olika roller 

och allt handlar om att överleva i det destruktiva som finns (Respondent 

D). 

Syskon kan försöka skapa gynnsammare förutsättningar för sin omgivning genom att 

skämta och upprätthålla ett optimistiskt synsätt i familjen. De försöker ofta göra livet 

lättare för föräldrarna genom att kontrollera sin missbrukande syster eller bror. Detta 

kan medföra att de känner sig pressade och otillräckliga efter ett tag i denna tunga 

självpåtagna roll, vilken kan leda till depression och utbrändhetssymtom. 

Att vara syskon innebär att man oftast går in i olika roller. Främst 

syskon tänker att mamma och pappa har det ändå så svårt och försöker 

hela tiden göra det mera lättsamt och roligt. Eller så blir man en 

hjälpare och försöker avlasta mamma eller pappa för att de är så 

ledsna. Man blir spion och kollar hela tiden och fixar och donar så att 

inte mamma eller pappa ska behöva vara polis. Detta resulterar i 

längden till att man bränner ut sig själv på ett sätt som kanske inte alltid 

uppmärksammas på samma sätt som om man är en mamma eller pappa 

eller barn till alkoholister och narkomaner. Syskonen hamnar i många 

olika situationer och vet ofta mer än vad föräldrarna vet (Respondent 

C). 

Psykiska faktorer, en del av vardagen 

Av materialet framgår att det är mycket vanligt att syskon vet mer om personens 

missbrukssituation än föräldrarna. Det uppfattas som en besvärlig och belastande 

situation för syskonet, där balansen mellan att vara lojal mot föräldrarna och syskonet 

kan bli påfrestande. Syskonens ångest är påtaglig och en del drabbas av 

sömnsvårigheter. 

Vi hade en syster igår, mamma och syster där brodern missbrukar. Att 

vara syskon det är ett rent helvete för du står emellan, du vet mycket mer 

om missbruk än vad mamma och pappa vet men du vill inte förråda och 

du vill inte ge mamma och pappa mer börda. Utan får behålla det för 

dig själv. Du ska vara lojal mot bägge sidor (Respondent A). 
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Det ansvaret som syskon kan känna inför personen med missbruksproblematik kan yttra 

sig i ett stort kontrollbehov. Det kan även skapa en känsla av otrygghet hos syskon. 

Kontrollbehovet beskrivs som mycket påfrestande eftersom många tankar och 

funderingar går till syskonet med missbruksproblematik. Ett flertal respondenter menar 

att syskonen oroar sig över var personen med missbruksproblem befinner sig, risken för 

överdosering och hur föräldrarna mår. Tanken av att inte veta vad som händer sitt 

syskon med missbruksproblematik kan resultera i känslor som maktlöshet och stress. 

Som en följd av detta får ofta syskonen koncentrationssvårigheter, exempelvis i skolan 

eller på jobbet. Ett exempel på detta kontrollbehov är att många äldre syskon till en 

person med missbruksproblematik vill vara ständigt kontaktbara, såsom att ha 

mobiltelefonen påslagen varje natt.   

Påverkan är ju stor, den är jättestor. Det handlar oftast om kontroll, om 

man har en bror eller syster som är fullt aktiv i något, så mår jag inte 

bra som syskon. Jag har svårt att koncentrera mig, fokuset ligger på den 

som är beroende och tanken finns där hela tiden, 24 timmar om dygnet. 

Det här med hemligheter, att vi inte pratar om det, det är den största 

boven. Vi har ingen att prata med, vi kan inte prata med föräldrarna för 

de är uppe i sitt (Respondent D). 

Med ett ständigt kontrollbehov och den psykiska belastningen som uppkommer hos 

syskon till personer med missbruksproblematik, framhåller en intervjuperson att den 

psykiska påverkan i samband med problematiken kan bli så förödande att syskonet kan 

försöka ta sitt liv. 

Vi har en mamma här nu vars son har missbrukat under en längre tid 

och syrran är några år yngre. Systern försökte ta livet av sig. Hon orkar 

inte med det längre. Hon såg brorsan gå i däck och hon såg mamman, 

hon klarade inte det. Hon har aldrig haft några missbruksproblem 

aldrig någonting. Att vara lillasyster då kanske gör att hon inte blir sedd 

på det sättet hon skulle behöva (Respondent A). 

Att inte bli sedd  

Alla respondenter beskriver syskon som mycket försummade och uppmärksamheten 

riktas vanligtvis till personen med missbruksproblematik. Syskonen försöker synliggöra 

sig själva på olika sätt för att få uppmärksamhet och kärlek från anhöriga. Det kan ta 

form i olika prestationer eller framgångar, men även genom att göra revolt och ta 

avstånd från familjen. Trots dessa försök för att få uppmärksamhet blir syskonen fortsatt 

förbisedda på grund av personens missbruksproblem. En förklaring till det kan vara att 

personen med missbruksproblematik får uppmärksamhet oavsett framgång eller 

motgång. Personen kan skapa rädsla och frustration hos familjen, eller att personen har 

lyckats hålla sig drogfri under en längre period. Denna drogfrihet kan vara något 

föräldrar värdesätter mycket högt. 

De vill också bli sedda för allt fokus ligger på missbrukaren. En del drar 

sig ur, festar och blir självdestruktiva genom att få uppmärksamhet, för 

att bli sedda och få kärlek. Det kan bli väldigt destruktivt för syskonet 

om man inte får hjälp. Det är viktigt att ta detta på allvar för man 

fokuserar bara på föräldrarna, det är de som får hjälp och får komma 

på möten. Så syskonet blir väldigt ensamt och lämnat själv många 
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gånger. Man tar olika roller och slåss på sitt sätt för att synas och höras 

(Respondent C). 

Detta kan leda till att syskon kan bli oerhört destruktiva och kan känna känslor av 

orättvishet och ett stort agg emot personen med missbruksproblematik. Av materialet 

framgår det att våld och konflikter många gånger uppstår i hemmet. Syskon till personer 

med missbruksproblematik kan ofta vara utsatta för detta våld, vilket resulterar till att de 

kan känna sig övergivna, rädda och arga. En av intervjupersonerna berättar att syskon 

kan uppleva sig så åsidosatta och påverkade av personen med missbruksproblematik att 

de till och med kan få tankar om att deras liv hade varit betydligt lugnare och lättare om 

personen inte fanns mer.  

Det har ju många yngre syskon sagt som har äldre syskon med 

missbruksproblem. Vi önskar att du var död för då har vi en grav att gå 

till, då blir det lugnare. Han fick ju höra broderns namn hundraelva 

gånger. För om han mådde bra, då var ju det bra, var han på 

behandlingshem var det bra, gjorde han djävulskap var det galet och sen 

dog han. Och då blev det ju lugnt men det var ju inte det lugnet man 

hade önskat (Respondent A).  

Skadad tilltro 

I materialet framgick det att syskon till en person med missbruksproblematik ofta får 

fortsätta hantera situationen och kontakten ensam efter föräldrarnas bortgång. Eftersom 

personen med missbruksproblematik många gånger har ljugit för sitt syskon, så 

fortlever den skadade tilliten och det kan leda till stor påfrestning om man inte bearbetar 

dessa känslor. 

 

Vad vi har hört så är det mer utav den negativa sidan där syskon säger 

att när den vederbörande mår bra så är ändå tilliten skadad. Visst har 

jag kontakt med mina syskon idag men jag litar inte på alla eller på 

honom riktigt som jag borde. Jag hade en syrra som sa såhär "det sitter 

här bak i huvudet hela tiden". Om man nu får leva går ju föräldrar bort 

först och sen är det syskonen kvar och då är det så mycket som ligger 

och gror om det inte har bearbetas bort. Det är jättejobbigt att vara ett 

syskon, jätte jättejobbigt (Respondent A). 

"Det är äckligt, pundigt och farligt"  

Samtliga respondenter menar att de inte har upplevt att syskon tar efter en persons 

missbruksproblematik. De flesta uttryckte att syskon upplever missbruket som otäckt 

och inget man vill eftersträva. Syskon bevittnar missbrukskarriären under lång tid och 

får därför starka känslor av att avidentifiera sig från det. 

Det är ofta ett väldigt stort motstånd och det här att vilja urskilja sig 

ordentligt från syskonet (Respondent F). 

Respondenten menar även att i vissa fall gör problematiken avtryck i syskons skolmiljö. 

Ett rykte om missbruk är mycket tufft för syskon att hantera. Detta kan leda till att 

föräldrarna känner sig oroliga för syskonets välbefinnande i skolan.  En ständig 
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hjälplöshet kan infinna sig hos familjen, eftersom de inte kan påverka skolkamraternas 

ryktesspridningar. 

Jag träffar en lillasyster som går i skolan där det går ett rykte om 

brorsan och det får hon ta liksom, det är många som frågar henne om 

brorsan och det blir föräldrarna jätteoroliga för. Hur det påverkar 

henne, skolgången och kamrater, det har dem ständigt dåligt samvete för 

(Respondent F). 

Andra menar att det med tämligen hög sannolikhet finns många syskon som tar efter en 

annan persons missbruk eller andra beroenden. Men eftersom de träffar syskon och 

anhöriga till personer med missbruksproblem, så ser inte respondenten dessa. 

Jag är säker på att det finns massor med syskon som är bortglömda och 

går in och bedövar sig med olika destruktiva mönster. Det behöver inte 

bara vara missbruk. Tyvärr så ser inte vi inte dem, för det är inte de som 

kommer hit (Respondent C). 

Syskon som alla andra? 

Hur bemöter yrkesverksamma, syskon till personer med missbruksproblematik?  

Ser man på syskon som alla andra anhöriga eller är de en kategori för sig? 

Respondenternas svar tyder på att man inom olika verksamheter har delade meningar. 

En respondent berättar att det är familjefokus oavsett om det rör sig om ett syskon eller 

andra anhöriga. Hälften instämmer i detta och menar att syskonproblematiken inte sätts 

i ett eget fack. 

Vi arbetar individuellt i grupp och det är ju inte bara syskon utan en 

anhörig kan ju även vara kollegor, flickvänner och pojkvänner. Det är 

ju de som står en nära som man anser är anhörig. Och syskon har vi 

ju givetvis, det är ju många som kommer som är oroliga för sin bror 

eller syster. Det jag kan säga som jag har märkt på mina år är 

anhörigas psykiska ohälsa.  För det är ju det de blir, men just mer oro 

och så vidare skiljer sig inte tycker jag om man tittar på om man är 

syskon eller om man är förälder, flickvän, pojkvän, fru eller man. 

Utan dem har mycket lika symptom på sitt problem som det blir utav 

det (Respondent E). 

Andra menar att syskon visst är en kategori för sig och att det är väldigt viktigt att se 

skillnaden. Oavsett om du är mamma, pappa eller syskon i familjesystemet, så har man 

olika roller. Därför får syskon inte glömmas bort då det ofta är ett mycket tungt ansvar 

som syskon axlar.   

När familjer besöker verksamheten förklarar vi alltid för föräldrarna 

hur viktigt det är att syskonen också får komma hit, antingen enskilt 

eller med den terapeuten som föräldrarna har för att prata om vad 

som händer i familjen. Annars har man enskilda möten med just 

syskon (Respondent C). 
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Syskon i anhörigprogram 

De flesta av intervjupersonerna hade inga specifika insatser till syskon utan arbetade 

med alla anhöriga. Både genom individuella samtal och gruppsamtal. I samtalen får 

anhöriga bearbeta sin livssituation med en yrkesverksam eller med andra anhöriga. 

Olika metoder och manualer används, men även övningar såsom gestaltterapi för att 

stötta och vägleda den anhörige på bästa sätt.   

Utifrån manualen sätter vi fokus på den anhörige. Att hjälpa den 

anhörige att reflektera och utveckla sin livssituation. Det kan också vara 

så att vissa behöver individuellt stöd och då får dem det. Vissa börjar 

individuellt och går sedan över i grupp. Det är väldigt olika och beror 

helt på hur mycket hjälp dem behöver. Vi anpassar oss mycket efter vad 

klienten behöver och har ungefär 100 anhöriga per år i löpande 

(Respondent E).  

Arbetet med anhöriga varierade gällande tid och omfattning, men alla respondenter 

upplever att personerna får mycket information och stöttning under programmets gång.  

Allt handlar om att titta på likheterna mellan beroende och 

medberoende. Vi tar många gånger del av hela familjer och oftast med 

alla familjemedlemmar. Både den beroende och den medberoende. 

Målet är att motivera till fortsatt hjälp och då pratar vi ju 

självhjälpsgrupper. Och det är de olika självhjälpsgrupperna som vi 

försöker motivera ut till och om man kommer som anhörig hit så får man 

så mycket info och verktyg att man kan fortsätta i självhjälpsgrupper 

(Respondent D). 

En respondent betonar svårigheten med att nå fram till anhöriga som är under 18 år. 

Däremot kan anhöriga under 18 år i vissa verksamheter slussas vidare till andra 

verksamheter. Medan den andra respondenten menar att det är upp till föräldrarna om 

syskonet som är under 18 år ska närvara i samtalen eller inte.  Det är av vikt att man 

arbetar med hela eller delar av familjen tillsammans med personen med 

missbruksproblem. Men oavsett om syskonen följer med på samtalsträffarna så 

inkluderas de ändå vanligtvis i samtalen.  

Det är många föräldrar som tycker och känner att dem inte vill det och 

ibland kan ju också ungdomen säga att jag vill inte ha med min bror 

eller syster, man vill inte att syskonet ska få veta vad som har hänt för 

man skäms ofta för sitt syskon och vill inte göra dem besvikna. 

Föräldrar kan man ta på ett annat sätt men syskon är lite känsligare 

(Respondent F). 

En respondent ansåg inte att syskon till en person med missbruksproblematik behöver 

några särskilda insatser, utan ansåg att de ingår i den problematik som alla anhöriga 

utsätts för. Under intervjun ändrar sig sedan respondenten och menar att syskon kanske 

behöver uppmärksammas mer, men framförallt betonas att anhörigproblematiken i det 

stora hela bör lyftas.  

När det gäller syskon, ja det är klart, men jag anser inte att det behövs 

någon extra insats för bara syskon men det är ju faktiskt så att, eller jo 

på ett sätt. Faktiskt nu när jag tänker efter, för det är ju så att många 
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gånger är det mycket fokus på den beroende så man tappar bort 

syskonen för att dem är fungerande som så många tycker (Respondent 

D). 

Specifika insatser för syskon 

Tre respondenter anser att syskon behöver specifikt stöd som riktar sig till just syskon. 

Alla tre kommer från samma organisation men finns på olika geografiska platser.  

Verksamheterna erbjuder både grupp- och individuella samtal med personal som har 

egna erfarenheter av missbruk. Olika verktyg används såsom KBT- inriktade metoder, 

självutvecklingsprogram, föreläsningar och även avslappningsövningar. Samtliga anser 

att syskon är en utsatt grupp som kan komma i skymundan. Två av dessa har haft 

syskongrupper och en har en syskongrupp som pågår, där syskon kan ventilera och 

känna sig mindre ensamma i sin situation. Om syskonen inte får hjälp samtidigt som 

föräldrarna och personen med missbruksproblematik, riskerar syskonet att utveckla 

destruktiva mönster och kan hamna i olika livskriser senare i livet.  

När det handlar om syskon gör man oftast en nätverkskarta om hur livet 

och uppväxten ser ut, ibland gör man också en livslinje, det beror på 

vem eller vilka klienter man har. Därefter får klienten gå en kurs som är 

mellan fredag och söndag. En person i varje familj, det är viktigt att det 

inte är två eller flera familjemedlemmar samtidigt för då kan fokus på en 

själv försvinna. Med olika verktyg fokuserar man på hur jag själv kan 

värdesätta mig själv och mitt eget liv. Om syskonen inte får hjälp 

samtidigt som föräldrar kan problemen oftast komma senare i 

separationer eller olika livskriser. Därför är det jätteviktigt att få hjälp 

med detta så att man inte hamnar i relationer med destruktiva mönster 

(Respondent C). 

En respondent förklarar vikten av att gruppträffarna pågår kontinuerligt och helst hela 

året om. Eftersom syskon och alla andra anhöriga runt personen med missbruksproblem 

ständigt lever med problematiken. På grund av det har verksamhetens gruppträffar inte 

haft något uppehåll, trots att det egentligen var tänkt att verksamheten skulle stänga 

under semesterperioden.  

 Vi har börjat ha hela året, det var nämligen såhär i våras som gick nu. 

Var det tänkt att vi skulle ha semester då men det var en mamma som 

säger så här att "men du drogerna tar de semester?" (Respondent A). 

Alla tre respondenter anser att det inte finns tillräckligt med stöd och hjälpinsatser 

riktade till just syskon. Merparten menar även att ideella föreningar kan vara en tillgång 

i arbetet med en person med missbruksproblematik och dennes syskon. En socionom 

kan ge tips om föreningar som kan fungera stöttande till personen med 

missbruksproblem samt till föräldrarna. Detta för att kunna fokusera fullt ut på 

beroendet och missbruksproblematiken, men även för att fånga upp andra 

familjemedlemmar och syskon som kan vara i ett stort behov av stöd.  

Varför tar inte socialtjänsten möjlighet att kunna använda de här ideella 

föreningarna som ett verktyg? Att jag kommer till dig som socionom med 

min unge i desperation. Att du som socionom skulle säga så här, jag ska 

försöka lösa detta här med ditt barn så mycket jag kan, men du som 

förälder här har du vänt dig till den här föreningen och även syskonen 
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också! Dem kan det och jag kan detta! Men så långt har inte 

socialtjänsten kommit. Och det retar mig. (Respondent A) 

En av intervjupersonerna från samma organisation riktar kritik till kommunstyrda 

anhörigprogram, då hen uppfattar programmen som ytliga och enbart inriktade till 

föräldrar och inte syskon. Organisationen är väldigt mån om att fånga upp just syskon 

och försöker göra det genom att besöka olika skolor.  

Det är sällan det handlar om syskon. Det finns många program för 

personer som lever med missbrukare och barn till missbrukare men 

syskon är en grupp som inte finns. Vi går ut i skolor och har projekt och 

ibland kan syskon fångas upp. Men det är inte alltid lätt att komma ut till 

skolor, men många är öppna med att vi lämnar broschyrer och besöker 

dem. Men man känner att många skolor inte vill erkänna att problemet 

existerar. Man får en del motstånd. Vi lägger också ut broschyrer på 

barn- och ungdomspsykiatrin men också där möter vi motstånd, att 

syskon klarar sig själva osv. Man önskar att det inte ska handla om 

konkurrens utan att man kan använda sig av varandra eftersom att man 

har olika kunskaper och erfarenheter (Respondent C). 

 

Sammanfattning av resultatet  

En större andel av respondenterna framställde situationen för syskon till personer med 

missbruksproblematik som svår och komplex. En situation där syskon kan belastas med 

för mycket ansvar är då de ska hjälpa sitt syskon samtidigt som de avlastar föräldrarna. 

För att underlätta familjens situation menar respondenterna att syskon kan behöva 

upprätthålla en lättsam och positiv inställning, oavsett om det ger någon verkan eller ej 

är det en energikrävande roll och det i sin tur kan leda till att syskonet känner sig 

otillräcklig och deprimerad. De yrkesverksamma menar att många syskon som har 

kännedom om, och innehar information om personens missbruksproblematik kan välja 

att visa lojalitet gentemot denne eller sin familj, som i sin tur kan leda till ängslighet och 

sömnsvårigheter. Enligt respondenterna kan syskon i denna situation brottas med 

antingen ständig nedstämdhet och oro för sitt syskon med missbruksproblematik, eller 

av starka känslor präglade av avsky och orättvisa. Orättvisa, för att personen med 

problematiken tar så mycket tid och energi från familjen så att syskon kan känna sig 

förbisedda samt ensamma. 

Intervjupersonerna betonar att syskon kan använda sig av olika strategier för att få 

uppmärksamhet. Antingen genom att ta avstånd från familjen eller genom att synas 

genom sina prestationer. Ett flertal av respondenterna menar att dessa olika strategier 

inte ger den effekt syskonet önskar att uppnå, eftersom föräldrar ofta prioriterar och 

fokuserar på beroendepersonens välbefinnande. Syskons påverkan av 

missbruksproblematiken är omfattande, där psykisk ohälsa hos många är mycket 

vanligt. Samtliga respondenter menar att syskon vanligtvis tar avstånd till droger på 

grund av att de har bevittnat beroendepersonens svåra och besvärliga liv. 

Intervjupersonerna hade delade åsikter kring bemötandet av syskon till personer med 

missbruksproblematik. Ett flertal av respondenterna ansåg att syskon bör bemötas just 

som syskon och den rollen det medför eftersom alla medlemmar i en familj har olika 
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roller och bör bemötas utifrån detta. Andra menade att oavsett om de är syskon, 

flick/pojkvän eller kollega till en person med missbruksproblem så lever denne med 

samma oro och ångest. Att de oavsett relation är anhörig och inte bör bemötas på något 

annat sätt. Samma respondenter hade inga specifika insatser till syskon till en person 

med missbruksproblematik utan ingick i verksamheternas anhörigprogram. Hälften av 

respondenterna hade specifika insatser till syskon med missbruksproblematik, där det 

arbetas utifrån rollen som syskon i familjen för att bearbeta samt förebygga destruktiva 

mönster samt kriser som kan komma senare i livet. 

Teoretisk problematisering 

Bronfenbrenner (1977) menar att olika miljöer ständigt påverkar människan och dess 

relationer, där en skilsmässa inom familjen kan påverka ett barns skolgång till det sämre 

och därmed kan det resultera till oro i familjen. Intervjupersonerna menar att när en 

persons missbruksproblematik upptäcks inom familjen kan det ge upphov till att 

syskonet känner sig bortglömt och ensam i sin situation för att föräldrarna prioriterar 

och ägnar mycket uppmärksamhet till personen med missbruksproblem. Men även att 

det sedan kan leda till psykisk ohälsa, oro för personens välbefinnande, utvecklandet av 

egna destruktiva mönster samt andra konsekvenser i olika miljöer. Exempel på denna 

påverkan skulle kunna vara svårigheter för syskonet att koncentrera sig i skolan eller på 

arbetsplatsen. Bronfenbrenner (1979) delar in olika miljöer i mikro, meso, exo och 

makrosystem. Mikrosystemet består av familjen, skolmiljön och vänner. Makronivån 

påverkar syskonets förutsättningar för stöttning och hjälp på mikronivå via exo och 

mesonivå. Där mesonivå kan vara yrkesverksam som arbetar med anhöriga eller syskon 

till personer med missbruksproblematik. Dessa nivåer kan jämföras med det 

konstaterande Bronfenbrenner (1979) framställer med hjälp av de ryska dockorna, där 

syskonet utgör den innersta dockan och alla andra skal utanpå påverkar dennes liv och 

framtida utveckling. Dockskalen har alltså en inverkan på hur syskonets vidare 

utveckling kommer att se ut.   

Hälften av respondenterna förklarar syskons påverkan utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv, men arbetar med begreppet "medberoende" och andra metoder så som 

manualer samt individuella samtal i arbetet med anhöriga. En av dessa respondenter 

menar att om båda syskonen går på samma skola och personens missbruksproblematik 

har blivit känd, kan det resultera i att klasskamrater och vänner börjar prata och sprida 

rykten om situationen syskonet befinner sig i. Det kan vara oerhört påfrestande att 

hantera för syskon till en person med missbruksproblematik vilket i sin tur kan tynga 

ner föräldrarna, då de börjar oroa sig för syskonets mående i skolan. Ett flertal 

respondenter betonar vikten av att syskon får hjälp och stödinsatser samtidigt som 

föräldrarna och personen med missbruksproblem för att inte hamna i destruktiva 

mönster. 

Enligt Hårtveit och Jensen (2012) grundar sig ett systemteoretiskt tänkande i 

interaktionen mellan medlemmarna och uppmärksamheten riktas till hela familjen som 

ett system. Bunkholdt (2004) menar att utifrån systemteori är familjen trygg och 

fungerande om alla medlemmar har tydliga roller samt en öppen dialog, där även vissa 

gränser i systemet är viktiga för att familjen ska anses vara funktionell. Ett flertal av 

respondenterna menar att det är av stor vikt att arbeta med hela eller delar av familjen 

tillsammans med personen med missbruksproblematik. Dessa respondenter arbetade 
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utifrån ett familjefokus och att en människas påverkan förstås genom att titta på de 

övriga familjemedlemmarna och miljön i hemmet. Denna observation är enligt dessa 

respondenter otroligt viktig att göra som yrkesverksam för att en familjs tillfrisknande 

ska kunna äga rum. Däremot menade samma respondenter att man som yrkesverksam 

inte behöver bemöta eller stötta syskon utifrån deras specifika roll utan snarare som alla 

andra medlemmar i familjen.   

Av de yrkesverksamma i studien framgår det att syskon tenderar att hålla information 

om personens missbruksproblem från föräldrarna. De menar att detta kan medföra 

mycket stress och oro för syskonet eftersom de vill vara både lojala och ärliga mot 

föräldrarna samtidigt som de inte vill bryta löftet till personen med problematiken. Även 

att syskonet inte kunde delta i möten med personen med missbruksproblematik, 

föräldrarna och en yrkesverksam. Det på grund av att föräldrarna eller personen med 

missbruksproblematik inte vill att syskonet skulle närvara. Intervjupersonerna påvisade 

att syskon till en person med missbruksproblematik inte hade en bestämd roll som 

syskon. Många gånger tog syskon på sig rollen som omsorgsperson för att stötta och 

hjälpa personen med missbruksproblem. De mantlade även rollen som humoristiska och 

mindre krävande för att försöka underlätta föräldrarnas svåra situation med 

beroendepersonen. Detta skulle kunna påvisas genom den obalans i systemet som 

Røkenes och Hanssen (2007) förklarar då en förändring sker vilket leder till att även 

andra delar i systemet påverkas. När delarna påverkas och obalans uppstår kan en 

person försöka återställa balansen genom att ta på sig en annan roll.  

DISKUSSION 
Nedan kommer valet av metod och resultat att diskuteras där paralleller och kopplingar 

dras mellan respondenternas svar, bakgrund och studiens utförande. Till sist redovisas 

även behandlingspedagogiska implikationer och förslag till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Vi har genom hela studien försökt att framföra genomförandet med så god 

detaljrikedom som möjligt. Från respondenternas svar till urval och intervjumetod för 

att påvisa studiens pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. Syftet med studien var att undersöka intervjupersonernas upplevelser och 

erfarenheter om hur syskon till personer med missbruksproblematik påverkas. Men även 

hur yrkesverksamma bemöter syskon till en person med missbruksproblem och vilka 

insatser som finns. För att på ett bra sätt belysa intervjupersonernas egna berättelser 

förutsätter det att tonvikt ligger på att förstå och tolka människors upplevelser (Bryman, 

2011).  Det har därför passat bra för denna studie att arbeta utifrån en hermeneutisk och 

kvalitativ ansats som har byggt på semistrukturerade intervjuer. Vi anser att den 

kvalitativa intervjun har kunnat belysa respondenternas erfarenheter och upplevelser om 

syskon till en person med missbruksproblematik, på ett bra sätt.  

I en semistrukturerad intervju innebär det att intervjupersonerna själva har haft stort 

inflytande över de frågor som ställts utifrån intervjuguiden vilket har bidragit till att 

syftets specifika teman har besvarats på ett bredare sätt. Intervjuguiden fungerade bra 

utifrån studiens syfte dock insåg vi vid transkriberingen att vissa svar var lite otydliga, 

vilket troligtvis kunde ha förhindrats om den hade varit mer genomarbetad.  
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Under arbetets gång har två teoretiska utgångspunkter varit väsentliga, men så 

småningom insåg vi att endast systemteorin var relevant för studiens syfte. Den 

ursprungliga tanken var även att använda modellinlärning som en teoretisk 

utgångspunkt för att på ett bättre sätt ta reda på om syskon kan ta efter en persons 

missbruksproblematik. Eftersom respondenterna inte arbetar med personer som har 

missbruksproblematik, utan deras anhöriga så insåg vi att den inte var användbar för att 

uppnå studiens syfte. Både generell systemteori och ekologisk systemteori har använts 

för att få en större förståelse för nätverk och relationer. Vi anser att båda teorierna 

grenar in i varandra och vilar under systemteori som helhet, men att båda var 

användbara vid problematiseringen av resultatet. Det för att få ut så mycket som möjligt 

av hur olika miljöer och de medlemmar som ingår påverkar en människa. Systemteorin 

har bidragit till att lyfta förståelsen för undersökningens resultat. Systemteorin är 

begriplig och ger svar på våra problemformuleringar, däremot har det varit svårt att 

tillämpa teorin så mycket som vi hade tänkt.  

Sökandet efter passande intervjupersoner var ett svårt kriterium att uppfylla då tanken 

enbart var att avgränsa urvalet till verksamheter där syskon fanns med i 

verksamhetsbeskrivningen. Sökandet skedde enbart via internet, vilket vi anser gav bäst 

information om urvalsgruppen. Dock visade det sig vara svårt att uppfylla detta krav då 

många verksamheter som har tillfrågats inte ansåg sig kunna tillföra något för att uppnå 

studiens syfte. Vi anser däremot att trots svårigheterna med att finna passande 

respondenter som stämmer överens med studiens kriterier, har studiens intervjupersoner 

bidragit med en förståelse för hur syskon till en person med missbruksproblematik 

påverkas. Något som vi också anser är av hög relevans att nämna i en sådan här studie 

är att intervjupersonerna har fått tydlig information om de principer Bryman (2011) 

kallar för samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. 

Urvalsgruppen bestod av sex respondenter inom fem organisationer, där genomförandet 

av fyra intervjuer har utförts via telefonintervjuer med inspelning då verksamheterna är 

spridda runt om i landet. Som tidigare nämnts kan det medföra både för- och nackdelar, 

vilket vi haft i åtanke vid genomförandet. En utav intervjuerna har genomförts 

personligen vilket senare visat sig vara att föredra. Det på grund av att vi vid 

transkriberingen erhållit ett mer innehållsrikt material. Ett krav var att dessa 

yrkesverksamma är eller har varit i kontakt med syskon till personer med 

missbruksproblematik, vilket resulterade till likheter i respondenternas svar som 

troligtvis har gett studien mer tyngd i de konstaterande som fastställts.  

För att göra intervjuanalysen mer lätthanterlig har vi använt oss utav två metoder som 

Kvale och Brinkmann (2009) kallar för meningskodning och meningskoncentrering. 

Det för att fånga upp helheten över vad intervjupersonerna sagt och för att underlätta då 

materialet framfördes i resultatet. Vid sökningarna av vetenskapliga artiklar användes 

databasen Academic Search Elite främst för att den innehållsmässigt erbjudit flest 

artiklar som belyst ämnesområdet. För att försäkra en god genomgående kvalitet på 

studien hade det varit föredömligt att inneha en starkare kännedom om genomförandet 

av artikelsökningar, trots den mängd relevanta vetenskapliga artiklar vi funnit.  
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Resultatdiskussion  

Stötta, hjälpa och bemöta  

Av resultatet framgår det att hälften av respondenterna i studien anser att syskon inte 

behöver bemötas som just syskon utan som alla andra anhöriga. Att alla anhöriga har 

liknande problemområden oavsett om en person är flickvän eller mormor till en person 

med missbruksproblematik. Schönbeck (2010) påvisar att syskonrelationen är unik i sitt 

slag och påverkar syskon oavsett hur familjeförhållandet ser ut. Relationen kan fortsätta 

att influera människan hela livet och vara den stabilaste relationen en människa har. 

Martensen-Larsen och Sørrig (2004) styrker även syskonrelationens betydelse och 

menar att människan alltid kommer vara mycket berörd av sin barndom där syskon kan 

ha varit mycket betydande och haft ett stort inflytande. 

Ett framträdande fynd är att en av respondenterna ändrar sig och anser att syskon kan 

behöva uppmärksammas mer, eftersom syskon vanligtvis anses vara väldigt självgående 

och fungerande i jämförelse med syskonet som har missbruksproblematik. Denna 

uppfattning kan i sin tur leda till att yrkesverksamma förbiser denna grupp, eftersom 

uppmärksamheten riktas mer till personen med missbruksproblematik. Vidare anser 

respondenten att anhöriga bör synliggöras mer än de görs idag.  

Andra bekräftar detta och menar att det är viktigt att syskon blir erbjudna hjälp och att 

deras erfarenheter av missbruksproblematiken bearbetas, eftersom det annars kan leda 

till att syskon blir självdestruktiva eller senare i livet hamnar i olika livskriser. Nilsson 

och Waldemarson (2007) menar att människor i olika stress- och kristillstånd har ett 

stort behov av att tala ut med någon för att få nya tankar och perspektiv på dennes 

situation. Respondenterna menar att syskon kan känna sig mycket ensamma och 

uteslutna om endast föräldrar blir inkluderade i samtal och möten. Carlander & 

Carlander (2004) betonar vikten av att låta en annan människa få komma till tals, utan 

detta kan man inte få någon kunskap om människan.  

En yrkesverksam betonade att det skulle vara upp till föräldrarna att avgöra om syskonet 

kan närvara på olika möten med familjen och personen med missbruksproblematik. 

Trots valet att avgöra framgick det att många föräldrar och personer med 

missbruksproblematik vanligtvis inte vill att syskonet ska närvara på träffarna. 

Schönbeck (2010) menar att uppmärksamheten inom familjeterapi tidigare riktats mot 

relationen mellan föräldrarna och barnet, vilket kan leda till att den viktiga relationen 

som syskon kan ha glöms bort. 

Hälften av intervjupersonerna hade inte några specifika insatser till just syskon utan 

arbetade med dem på samma sätt som andra anhöriga. Övriga respondenter anser att 

syskon behöver specifika insatser eftersom de är en utsatt grupp och därmed måste 

synliggöras. Att ideella föreningar skulle kunna vara en tillgång i arbetet med anhöriga 

och inte minst syskon.  

En yrkesverksam poängterade att kommunstyrda anhörigprogram enbart riktar sig till 

föräldrar och barn till personer med missbruksproblematik framhölls. De delade 

uppfattningarna om att hjälp och stöd skulle kunna förklaras med att 

intervjupersonernas syn på bemötandet skiljer sig åt. Utifrån en undersökning av Myhra 

(2004) framgick det att syskon till en person med missbruksproblem vanligtvis behöver 

mycket stöd och hjälp att hantera sin rädsla och ångest över problematiken. 
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Hur påverkas syskon till en person med missbruksproblematik?   

Respondenternas uttalande tillsammans med bakgrunden påvisar att syskon till personer 

med missbruksproblematik påverkas mycket negativt. Samtliga respondenter menar att 

känslan av att inte bli sedd eller få uppmärksamhet var mycket stor hos syskon till 

personer med missbruksproblem. Detta bekräftar även Myhra (2004) i sin studie om 

syskons påverkan av en person med missbruksproblematik och menar att ett vanligt 

tema är saknaden av bekräftelse och uppmärksamhet. För att bli sedda och 

uppmärksammade försökte syskonen ta avstånd ifrån familjen eller prestera bra i 

skolan. I studien av Barnard (2005) framgick det att syskonen kände sig orättvist 

behandlade eftersom de ansåg att dem skötte sig till skillnad ifrån personen med 

missbruksproblematiken. Det menar även samtliga respondenter som betonar att 

känslorna av att inte bli sedd, kan resultera till att syskon försöker synliggöra sig genom 

att prestera på olika sätt eller på andra sätt uppfattas som skötsamma. Det uppkommer 

även att ett stort agg gentemot personen med missbruksproblematik kan uppstå, 

eftersom föräldrar ofta lägger ner mycket tid och kraft för att hjälpa personen. 

Whiteman, Becerra och Killoren (2009) refererar till Coleman (1974) och bekräftar att 

så fort en ungdoms missbruk påträffas brukar föräldrarna göra allt för att hjälpa den 

unge. Det kan leda till att de övriga syskonens situationer och tankar riskerar att 

försummas av föräldrarna. Respondenterna menade att vissa av syskonen kunde känna 

ett så stort agg mot personerna med missbruksproblematik att tankar om att livet skulle 

vara lugnare och bättre utan dem uppkom. Det på grund av att syskonen kände sig så 

åsidosatta och osynliga i sin situation, men även på grund av att syskonen fick bevittna 

mycket våld och gräl i hemmet.  

Merparten av intervjupersonerna framhåller även att syskon till personen med 

missbruksproblem kan känna mycket starka känslor av rädsla för att deras syskon ska 

överdosera och gå bort. Detta styrker Barnard (2005) som påvisar att ett tydligt tema är 

rädslan som syskon känner för att personen med missbruksproblematik ska överdosera. 

Även Myrha (2004) placerar rädslan för överdosering som ett vanligt problemområde 

syskon kämpar med.  

Samtliga respondenter menar att syskon kan uppleva stor psykisk ohälsa och otrygghet 

på grund av en persons missbruksproblematik. Stress, depression, ångest och oro kan 

vara en del av vardagen, men även svårigheter att sova på nätterna. Känslor av 

maktlöshet och koncentrationssvårigheter kan infinna sig hos syskon. Ett konstaterande 

en respondent framförde i resultatet som inte går att koppla till tidigare forskning är att 

den psykiska ohälsan i värsta fall kan driva syskon till att försöka begå självmord. 

Bamberg, Toumbourou och Marks (2008) menar att syskon till personer med 

missbruksproblem kan hamna i depression och psykisk ohälsa i samband med 

problematiken. 

Respondenterna menar att syskon troligtvis inte tar efter en persons 

missbruksproblematik på grund av att det har lett till så mycket negativa känslor. 

Syskon vill hellre avidentifiera sig och inte eftersträva syskonets missbruksmönster. I 

studien av Barnard (2005) framgick det att de flesta av syskonen inte blev påverkade av 

att efterlikna sitt syskons missbruksmönster utan i stället tog avstånd ifrån drogerna. 

Trots att många blev introducerade till att testa olika substanser av sitt äldre syskon 

valde syskonen inte samma väg. Barnard (2005) menar att avståndstagandet beror på 

bevittnandet av sina syskons svårigheter. Detta fenomen skulle möjligtvis kunna 
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förklaras med hjälp av Howard et al. (2010) som påvisar att likheter och skillnader i 

syskons karaktäristiska drag både påverkas och formas av olika erfarenheter inom samt 

utanför hemmet.  De menar att denna påverkan innanför hemmet kan bero på 

föräldrarnas särbehandling av barnen, men även på grund av syskonens beteenden i 

förhållande till varandra.  

Behandlingspedagogiska implikationer 

Syftet med studien var att belysa yrkesverksammas erfarenheter av hur syskon påverkas 

av en person med missbruksproblematik inom olika anhörigprogram, men även i 

samband med det belysa vilken form av behandlingsintervention som erbjuds samt hur 

yrkesverksamma bemöter syskon. Studiens syfte har till stor del blivit uppnådd, dock 

har det varit svårt att fastställa hur man på bästa sätt bemöter syskon. Det på grund av 

respondenternas delade meningar samt bristen på tidigare forskning av bemötandets roll 

inom ämnet. Respondenterna hade delade meningar om huruvida syskon ska bemötas 

som syskon och få specifika insatser utifrån det eller om de ska hamna i samma kategori 

som andra anhöriga. En fråga som vi ställer oss då är om syskon behöver synliggöras i 

bemötandet för att på ett mer pedagogiskt sätt hantera dessa problemområden. Det är en 

framträdande upptäckt som vi inte har räknat med att finna, men som vi anser är något 

som bör uppmärksammas. Vi är medvetna om att begreppet "medberoende" inte har 

något vetenskapligt stöd, men framhålls i den här studien på grund av att 

respondenterna använder sig utav det för att förklara hur anhöriga och syskon påverkas. 

Resultatet och bakgrunden pekar på att syskon har gemensamma specifika 

problemområden på grund av en persons missbruksproblematik. Vidare krävs det mer 

kunskap om syskons svåra situation, hos yrkesverksamma, men även hos föräldrar 

eftersom det annars kan leda till stora bekymmer för syskon som måste hantera dessa 

problem helt ensamma. Problemområden som troligtvis inte går att jämföra med en 

partner till en person med missbruksproblematik i alla avseenden. Eftersom att syskon 

många gånger lever tillsammans med varandra under en längre tid och därefter kan 

påverka varandra under livets gång. 

Vidare forskning 

Vi anser att mer forskning behövs om hur syskon påverkas av en person med 

missbruksproblematik. För att synliggöra deras problematik, men också för att ta reda 

på vilka insatser som fungerar. Vidare bedömer vi att mer forskning kring bemötandets 

betydelse inom anhörigprogram behövs för att få fram hur man som yrkesverksam ska 

bemöta syskon på bästa sätt.  
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Missiv till deltagare i studien  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

                                             

        Felicia Krondahl och Frida Vermandis 

    

   Växjö 2015-01-28 
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Intervjuguide 

Bakgrund  

 Berätta lite om dig själv, hur gammal är du? Vad har du för utbildning och 

yrkesbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat med anhörigstöd? 

Anhörigstöd 

 Hur bemöter du? syskon till personer med missbruksproblematik? 

 Vilken form av hjälp erbjuder verksamheten syskon? 

 Vilka för/nackdelar upplever du finns med stödformerna? 

Syskons påverkan 

 Att vara syskon till en person med missbruksproblematik vad innebär det? 

 Vad har du för erfarenheter av hur syskon påverkas av personer med 

missbruksproblematik? 

Slutfråga 

 Är det något du tycker är viktigt att nämna som vi har missat? 

Följdfrågor: 

 Hur menar du? 

 Kan du utveckla? 

 Vad tror du det beror på? 

 På vilket sätt? 

 Kan du berätta mer? 

 Kan du ge något exempel? 
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