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Den här kvalitativa studien undersöker hur det är att vara förälder till ett 

barn som missbrukar samt hur vardagslivet och hur relationer inom 

familjen samt till omgivningen påverkas. Studien utgår från en 

hermeneutisk forskningstradition med kvalitativ inriktning. 

Undersökningen bygger på fyra semistrukturerade intervjuer varav alla 

intervjupersoner har haft minst ett barn med missbruksproblem. 

Familjen är ett  mänskligt system, därför tolkas resultatet utifrån 

systemteorin. Resultatet visar att familjens vardag förändrades då de fick 

utstå påfrestningar av missbruket vilket ledde till att familjerelationerna 

försämrades. Undersökningen visar hur sorgen hos föräldrarna övergick 

till skuld och skam vilket resulterade i att familjen isolerade sig från 

omvärlden. Föräldrarna isolerade sig på grund av skammen men även 

för att man kände att samhället stämplade dem för att vara dåliga 

föräldrar. En slutsats är att föräldrar behöver stöd när ett barn i familjen 

missbrukar för att kunna hjälpa sitt barn samt själva få hjälp då många 

föräldrar utvecklat ett medberoendebeteende.  

  



Förord 
Först och främst vill vi tacka de intervjupersoner som ställt upp med sitt deltagande i 

studien och för att ni har låtit oss ta del av era upplevelser och erfarenheter. Utan er 

hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats. De erfarenheterna som ni delat med 

er av är av stort värde för oss att ta med oss in i vårt framtida arbete som 

behandlingspedagoger. 
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INTRODUKTION 
Den här studien handlar om hur det är att vara förälder till ett barn med 

missbruksproblem samt hur vardagslivet påverkas. Studier har visat att behandlingar, av 

unga med missbruksproblem, som innefattar sociala komponenter, som till exempel den 

övriga familjen, har gett goda resultat och att det är en av de mest effektiva 

behandlingsmetoderna. I det här sammanhanget kan familjer både bidra med hjälp i 

förändringsprocessen samtidigt som de själva får hjälp att lära sig hantera problemen på 

rätt sätt. Trots de ständiga bevisningarna att familjen spelar en viktig roll i 

behandlingsarbetet så fortsätter man fokusera på den individuella personen som 

missbrukar och familjen hamnar i skymundan (Copello & Orford, 1997).  

Alkohol och narkotika skadar människor på många sätt, såväl psykiskt som fysiskt. 

Något som ofta glöms bort är att även relationer till andra och relationen till 

omgivningen påverkas då missbruk ofta kantas av förnekelse, försummande, ångest och 

en hel del destruktivitet. Det är en svår vardag som även påverkar de människor runt om 

den person som missbrukar. En bedömning är att varje missbrukare påverkar minst två 

familjemedlemmar negativt (Butler & Bauld, 2005).  

Att alkohol även påverkar missbrukarens familj har varit ett faktum lika länge som det 

har funnits studier om alkohol men området har inte uppmärksammats tillräckligt.  

Något man inom behandlingsarbete inte tänker på tillräckligt är att föräldrarna ofta har 

mängder med upplevelser och erfarenheter av missbruket som kan vara användbara i 

behandlingsarbete. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är ämnet relevant då man 

genom föräldrarna kan få kunskap ur ett annat perspektiv som man kan utgå ifrån när 

det gäller att förstå den person som missbrukar och hur man kan bidra med en god vård. 

Genom att prata med föräldrarna får man även upp ögonen för hur föräldrarna och de 

övriga familjemedlemmarna mår, hur de hanterar vardagen med ett missbrukande barn i 

familjen samt hur relationerna både inom familjen och gentemot andra förändras.  

Begreppsdefinitioner  

Föräldrar – Begreppet föräldrar innebär, förutom biologiska föräldrar, även styv- och 

adoptivföräldrar. 

 

Nätverk – Begreppet nätverk syftar i studien på de sociala nätverk och sammanhang 

som människor lever i. Hit räknas familj och släkt, vänner, arbetskamrater och de 

myndigheter som personen har kontakt med.  

 

Missbruk – avser narkotika- och alkoholmissbruk. Enligt DSM-IV har man ett 

definierat missbruk om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma 

tolvmånadersperiod: 

 

 Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

 

 Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (t ex 

rattfylleri). 
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 Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund 

av droger. 
 

 Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande 

sociala problem på grund av drogeffekterna (Fass, 2011). 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att belysa upplevelser och erfarenheter av att vara förälder till ett 

barn som missbrukar samt hur relationer till omgivningen och hur det vardagliga livet 

påverkas utifrån föräldrars upplevelser och erfarenheter. Våra frågeställningar är:  

 

 Vad innebär det att vara förälder till ett barn som missbrukar? 

 Hur påverkas familjen och relationer till andra samt vardagslivet? 

 Hur upplevs eventuell hjälp och stöd som erbjuds från anhöriga och 

myndigheter? 

Bakgrund 

Det här avsnittet har som syfte att vidga läsarens förståelse för studiens problemområde 

samt ta upp viktiga kunskaper om vem som utvecklar missbruksproblem, hur relationer 

och sociala nätverk påverkas samt hur ett medberoendebeteende kan utvecklas tillföljd 

av missbruket. Bakgrunden bygger på tidigare forskning och mynnar ut i följande 

rubriker: vem börjar missbruka?, upptäckt av barns missbruk, familjens situation, 

relationer och sociala nätverk samt medberoende. Den teoretiska utgångspunkten 

kommer även att beskrivas för att läsaren ska få en förståelse för hur materialet som 

undersökningen ger kommer att analyseras under rubriken teoretisk problematisering. 

Vem börjar missbruka? 

På slutet av 1950- och början på 1960-talet började drogmissbruk hos unga bli ett 

problem i Sverige. Under den här tiden ansågs missbruket vara ett individuellt problem. 

Enligt den medicinska modellen, som inspirerades av psykiatrin, orsakades missbruket 

av biologiska faktorer medan sociala och relationella faktorer inte spelade någon roll för 

den unge. När missbruket sökte sig utanför storstaden ut till landsbygden började man 

fundera på varför vissa ungdomar utvecklade ett missbruk medan andra inte gjorde det 

(Kihlbom, 1977). 

På 1960-talet dominerade den medicinska och biologiska modellen. Det berodde på att 

personer med missbruksproblem sökte upp läkare när de led av abstinensbesvär, 

överdoser och så vidare. Grundtanken med modellen var att alla människor kan utveckla 

missbruksproblem om personen utsätts för droger och om drogen i sig är så stark att den 

inte går att sluta med. Genom det här synsättet menade man att en person som 

missbrukar var ett offer för sin sociala situation och att det inte gick att förändra 

(Kihlbom 1977). Nils Bejerot (1978) var en av de främsta förespråkarna inom den 

medicinska och biologiska modellen. Han skapade en psykologisk inlärningsmodell 

som menade att missbruk inte är en sjukdom utan att missbruk är ett tillstånd som är 

betingat och inlärt som sedan utvecklas till ett beroende som inte går att styra. Enligt 

Bejerot (1978) är att uppnå behagliga upplevelser det bakomliggande motivet för att 
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börja inta droger. Han menar också att ungdomens nyfikenhet kan ligga bakom att den 

unge börjar missbruka och att ungdomar har olika motståndskraft gentemot droger 

samtidigt som vissa ungdomar är mer mottagliga för droger än andra (Bejerot, 1978).  

På 1970-talet utmanades den medicinska och biologiska modellen på grund av uppror 

mot det ickedemokratiska samhället och de radikala socialarbetarna började intressera 

sig för de utsatta i samhället. Socialarbetarna ville visa på vilket sätt samhället har 

påverkat missbrukets utveckling. Det socialpsykologiska synsättet menade att man var 

tvungen att titta på hela individen och den sociala situation samt kulturen missbrukaren 

levde i. Den här modellen såg inte heller missbruket som en sjukdom utan på individens 

eget ansvar och dess möjlighet att förändra sin situation (Bergmark, Börjling, 

Grönbladh, Olsson, Oscarsson & Segraeus, 1989). Nygren (1978) var en företrädare för 

den medicinska och biologiska modellen. Nygren (1978) menar att samhällets ständiga 

förändringar även förändrar familjesituationen. Han anser att föräldrarna har lämnat 

över sina barn till samhället, som exempelvis skola, förskola och fritidshem. Eftersom 

barnen tillbringar en stor del av sin barndom och ungdom på olika ställen och inte i 

hemmet med sina föräldrar kan det alltså leda till en identitetsstörning. Nygren (1978) 

menar att samspelet mellan ungdom och dess sociala system är förklaringen till varför 

vissa unga blir missbrukare medan andra inte blir det.  

När en individ börjar komma upp i tonåren är det många som på olika sätt frigör sig 

ifrån sina föräldrar och andra vuxna för att skapa en egen identitet. Nygren (1978) 

nämner olika faktorer som kan bidra till att en ungdom utvecklar en identitetskris: 

1. Motsägande självbild där ungdomen uppför sig annorlunda i olika sociala 

situationer 

2. Motsägande identiteter förankrade i vart och ett av de socialiserande systemen 

3. Att den unga är dålig på att förändra sin roll i olika situationer 

4. Dålig självbild 

5. Ungdomen har inte inte någon klar roll i sociala situationer och blir på det sättet 

osäker (Nygren, 1978). 

Psykodynamiskt perspektiv är ett annat alternativ till den medicinska modellen. 

Ramström (1978) har infört ett synsätt som menar att missbrukets utveckling sker i tre 

steg: 

1. Individen utvecklar i tidig ålder en identitetsstörning som uppstått på grund av 

en störning i samspelet mellan föräldrar och barnet då föräldrarna inte kunnat ge 

barnet den närhet och trygghet som barnet har behov av 

2. Social utstötningsprocess - Barnet uppfattas som okoncentrerad, irriterad och 

bråkig. Det här kan medföra  att samhället stöter ut barnet och att den unga 

automatiskt blir en syndabock 

3. Antagande av en narkomanidentitet (Ramström, 1978) 

Ramström (1978) menar att barn med en tidig identitetsstörning  och som upplevt en 

social utstötningsprocess skapar sig en negativ identitet gentemot sig själv och har 

därför  svårare att möta problem och krav. När barnet blir tonåring vill individen skaffa 

sig en positiv identitet och söker sig till olika grupper i samhället där det är möjligt att få 

en bra självbild. I dessa avvikande grupper erbjuds ofta en identitet som barnet tidigare 

haft, fast att identiteten är negativ betyder tillhörigheten allt och ungdomen ser 

beteendet som något positivt. Att få vara med i en grupp ger ungdomen en känsla av 



 

4 

gemenskap och tillhörighet och samtidigt visar det att ungdomen tar avstånd från dem 

som tidigare stämplat honom/henne. Ramström (1978) menar också att missbruket 

innebär en intensiv sysselsättning då det mesta i vardagslivet handlar om droger vilket 

ofta leder till kriminalitet. 

1994 utvecklades en ny modell då huvudfrågan var hur samhället påverkar ungdomens 

förutsättningar till ett moget, socialt, integrerat, vuxet tillstånd. Han menar att det inte 

räcker med att ha haft en bra och trygg uppväxt utan man måste också ha haft bra vuxna 

förebilder som är tillgängliga under tonårsperioden. Ramström (1991; 1994) menar att 

det finns brist på vuxna förebilder i dagens samhälle. Den vuxna förebilden behövs 

eftersom det är denne som ska förbereda ungdomen om vad det positiva vuxenlivet 

innebär och få det eftersträvansvärt. Arbetslösheten, bostadsbristen och 

försörjningsproblemet gör det inte lätt för den unge att se det positiva med att bli vuxen, 

därför måste någon vuxen med andra erfarenheter ge en god bild (Ramström, 1991; 

1994). 

Under årens gång har det utvecklats ett flertal förklaringsmodeller till varför vissa 

personer börjar missbruka och de har sitt ursprung från en mängd olika vetenskapliga 

fack där de fokuserat på ett specifikt område på problemet och inte sett till helheten och 

alla faktorer som spelar in (Saxe m.fl., 1985). Det multifaktoriella perspektivet 

koncentrerar sig på en mängd olika faktorer och har utvecklat tre modeller som 

beskriver hur individer påverkas. Den ”statistiska modellen” menar att 

personlighetsfaktorer, norminlärning, socialt tryck, genetiska anlag, substansens 

farmakologi samt dess tillgänglighet är diskreta orsaksfaktorer som påverkar individens 

utveckling av missbruk. Medan ”aktörsmodellen” menar att det är hur individen 

förhåller sig till dessa faktorer som resulterar till missbruk dvs. hur mottaglig individen 

är (Blomqvist, 2009). Mulford (1989) menar att individer med missbruk är i ständig 

dragkamp mellan de faktorer i aktörsmodellen och ”rehabiliteringsprocessen” som drar 

åt olika håll. Författaren menar att normer och regler, mål och värden som missbruket 

intergrerar med, stöd och krav från omgivningen och nya livschanser är faktorer som 

ökar handlingsutrymme, motverkar missbruk samt underlättar rehabiliteringen.  

Upptäckt av barns missbruk 

Sättet som föräldrar får reda på att deras barn missbrukar varierar. Ibland erkänner 

barnet självmant, i vissa fall så upptäcker föräldrar missbruket då barnet börjar visa 

ovanliga beteenden eller ändrar sina vanor och ibland kommer sanningen fram när 

polisen informerar föräldrarna om att deras barn använder droger. I en undersökning 

som gjorts i England framkommer det att de flesta barnen försökte förneka och dölja sitt 

missbruk men redan efter första eller andra förfrågan erkände barnet sitt dolda 

missbruk. Föräldrar i studien nämner hur svårt det var att upptäcka missbruket och vad 

som var fel i barnens liv på grund av ändrat beteende och vanor. Föräldrarna menar att 

de misstänkt att något var fel men att de aldrig skulle misstänka narkotika eftersom de 

inte kände till vilka tecken narkotikaanvändning visar. Vissa föräldrar menar dock att de 

förstod vad som var fel men förnekade för sig själva eller att de omöjligt kunde 

acceptera att deras barn var iblandade i sådana aktiviteter. Oavsett om föräldrarna 

innerst inne visste om sina barns missbruk så är alla överens om den stora sorg som 

uppstod då de upptäckt barnets missbruksproblem. Flera föräldrar reflekterade över hur 

de hade uppfostrat sina barn och om det fanns någon koppling till att det till och med 

kanske var föräldrarna själva som skapat problemet. Föräldrarna nämner ofta känslan av 
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misslyckande när de fick höra nyheten samt den stora känslan av skuld när de tänkte på 

hur de kanske hade kunnat upptäcka problemet tidigare och på så sätt kunnat hjälpa 

barnet innan problemen blivit för stora för familjen att hantera på egen hand (Butler & 

Bauld, 2005).  

Familjens situation i missbrukets utveckling 

Det har upptäckts att familjerna med ett barn som missbrukar skadas på grund av 

missbrukarens beteende och alla familjemedlemmar blir drabbade (Usher, Jackson & 

O´Brien, 2007b).    Under missbruksperioder försöker föräldrar själva hantera 

situationen genom att sätta in egna åtgärder, en av dessa kan vara att sätta gränser. 

Föräldrar befinner sig i en ständig kamp av att sträva efter hopp och leta nya insatser 

som skulle ge ett lyckat resultat för deras barn (Usher, Jackson & O´Brien, 2007a). När 

påfrestningar, som kommer till följd av missbruket, pågått i år snarare än månader 

känner sig ofta föräldrar knäckta och tvungna att dra till drastiska åtgärder. Många 

föräldrar menar att de var tvungna att be sina barn att lämna hemmet och familjen på 

grund av att situationen inte var hållbar och hälsosam för resterande familjemedlemmar. 

I en studie gjord av Usher, Jackson och O´Brien (2007b) berättar en mamma att hon 

tagit avstånd från sin son och trots att han ville flytta tillbaka så svarade hon nej, även 

om hon ville göra raka motsatsen.  

Föräldrar till missbrukande barn har egentligen bara tre val:  

 Ta tag i problemet direkt 

 Tolerera missbruket och låta det fortgå eller  

 Säga upp kontakten (Pearson, 2000).  

De två sista alternativen är varken bra för föräldrarna eller barnen men om man inte kan 

få något lämpligt stöd kan detta vara det enda alternativet som fungerar för familjen 

(Usher., Jackson & O´Brien, 2005).   

Föräldrar är blåögda när det gäller sina barn. Det är svårt för föräldrar att tro att deras 

barn har blivit skickliga på att ljuga, stjäla och bryta löften. Missbrukare lever ofta 

endast för droger. Det mesta handlar om att skaffa pengar, skaffa droger och nyttja dem. 

Därför är inblandning i kriminalitet inget ovanligt.  I en studie berättar en förälder att 

hennes barn tagit och sålt alla hans farmors ägodelar ett år innan hon gick bort. En 

annan förälder menar att det hade varit bättre om barnet stulit av familjen istället då i 

hennes fall dottern stulit från grannar och andra i närsamhället. Våld och hot, både 

fysiskt och verbalt, är ett vanligt beteende bland missbrukare när det handlar om 

desperation efter pengar till droger. Ett sådant uppförande gör att många 

familjemedlemmar lämnar hemmet och relationerna splittras (Usher., Jackson & 

O´Brien, 2007b).  

Föräldrar nämner i en studie att de upplever det stressfullt att behöva leva med 

missbrukarens beteende och ge stöd samtidigt som man ska vara medveten om 

syskonens hälsa och säkerhet (Usher, Jackson & O´Brien, 2007b). I en annan studie, 

gjord av Fuller & Warner (2000), framkom det att en familj med ett barn som 

missbrukar utsattes för mer miljömässig stress än en familj utan miljömässig stress. I 

familjerna med stress hade även fler gått in ett medberoende (Fuller & Warner, 2000). 
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Relationer och sociala nätverk 

De sociala nätverken är livsviktiga för människor. Innehållet i relationerna inom de 

sociala nätverken är viktigare än vilka individer det är som ingår. Fungerande sociala 

nätverk är nödvändiga likväl för familjen som för missbrukaren själv. Skårner (2001) 

menar att många upplever att det drogfria livet måste få en egen betydelsefull mening 

och att innehållet är meningsfullt utöver det faktum att det är drogfritt. Det sociala 

nätverkets mest grundläggande funktion är att det förväntas tillgodose vårt behov av 

tillhörighet och gemenskap.  

 

Med subjektiva nätverk menas de nätverk som består av de personer som man själv 

tycker är viktiga. Det informella nätverket består av våra närmast anhöriga samt släkt 

och vänner som vi själva väljer att umgås med. Andra viktiga personer som 

yrkespersoner, arbetskontakter och myndighetspersoner tillhör det formella nätverket 

(Forsberg & Wallmark, 1998). Flera studier har visat att grupper med få sociala 

kontakter har mer än dubbelt så hög dödlighet än grupper med många sociala kontakter. 

Det finns också kopplingar mellan överdödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och 

nätverksfaktorer (Orth-Gomér, 1990). En person som vid en yttre anblick har ett rikt 

nätverk behöver inte vara genomgående positivt. Det som avgör hur väl nätverket 

fungerar, är hur väl det fyller personens behov av socialt stöd, dvs. att relationerna ger 

känslomässig närhet, möjligheter att få råd, praktisk och materiell hjälp (Forsberg & 

Wallmark, 1998). Forskare inom området menar att vid stressituationer och traumatiska 

händelser så fungerar människans sociala stöd som ett skydd. Avsaknad av socialt stöd 

när livskriser inträffar har en negativ hälsoeffekt (Brown & Harries, 1979).  

 

I dagens samhälle är det inte lätt att vara förälder till en ungdom. Ungdomars sociala 

normer, umgängesformer och sociala arenor har förändrats sen föräldrarna var unga. 

Ungdomskulturen har förändrats drastiskt sedan föräldragenerationen och det är inte 

bara hos familjer med kommunikationsproblem som generationsfrågan är ett problem, 

utan även hos familjer med stabila relationer (Andresen, 2002).  

 

Problem som uppstår i samband med missbruk drabbar även missbrukarens nära sociala 

nätverk, vilket oftast är missbrukarens familj. Relationer till andra och sociala nätverk 

spelar en viktig roll i missbrukssammanhang. I det sociala nätverket som finns runtom 

en person som missbrukar finns det en mängd relationer. Den viktigaste relationen är 

oftast relationen till föräldrarna. Relationen påverkas oftast till det negativa på grund av 

barnets missbruk. Föräldrar upplever relationen emellan dem som stressfull när de är 

med om att deras barn går förlorat in i missbruksvärlden och deras relation förstörs 

(Dworkin., Ward., & Barone, 1990). Även relationer till andra människor i den nära 

omgivningen påverkas negativt då det förekommer att omgivningen har olika 

synpunkter på hur föräldrarna ska hantera situationen. I en studie berättar fler föräldrar 

att resultatet av att ha en missbrukare i familjen är ett långgående instabilt 

familjeförhållande. Situationen är komplicerad och på grund av den skam som ett 

missbruk för med sig så blir det svårt att söka hjälp. Eftersom barnets missbruk oftast 

ledde till inblandning i kriminella aktiviteter skämdes och förödmjukades föräldrarna 

ännu mer. Föräldrarna nämner att de var rädda för att deras barn stal ifrån andra familjer 

i deras närhet. På grund av kriminalitet, okontrollerat beteende och våld blev det 

omöjligt för de resterande familjemedlemmarna att bjuda hem människor och det här 



 

7 

ledde till svårigheter att skaffa stödjande relationer eller att kunna umgås med vänner 

(Usher., Jackson & O´Brien, 2007b). 

 

Den största anledningen till att familjer blir isolerade på grund av missbruk i familjen är 

att de känner skuld och skam samtidigt som de är oroliga över hur omgivningen ska 

reagera om de berättar om sina problem (Butler & Bauld, 2005). Därför menar Orford 

(1994) att det är viktigt att ta hänsyn till familjen av två anledningar. Den första är att 

familjen kan uppleva så pass stor stress att de själva behöver hjälp och stöd och den 

andra anledningen är att genom involvera familjen kan det ge ett positivt resultat i 

behandling av missbrukaren (Orford, 1994).  

 

Många föräldrar uppger även en annan sorts oro. Många kände en ständig oro över hur 

mycket de andra barnen i familjen åsidosattes. Syskonen känner ofta en ilska gentemot 

sina föräldrar till följd av bristande uppmärksamhet. Syskonen får ofta ta på sig jobbet 

att uppfostra sina syskon eftersom de missbrukande barnen inte kunde ta hand om sig 

själva. På grund av detta tog flera syskon avstånd från resten av familjen. Flera syskon 

ansåg till och med att det var bättre när de missbrukande syskonen lämnade hemmet för 

att varken syskonen eller föräldrarna orkade eller klarade av situationen längre (Usher, 

Jackson & O´Brien, 2007b).  

Medberoende 

Begreppet medberoende har sannolikt utvecklats ifrån termen medalkoholism på den 

tiden när alkoholism och andra drogberoenden var sammanslagna till gruppen ”kemiskt 

beroende”. Från början trodde man att symptomen av medberoende var ett resultat av 

att man levde med en drogberoende person i sin närhet. Men när den missbrukande 

familjemedlemmen blev drogfri och började sin återhämtning så fortsatte ofta den andra 

familjemedlemmens medberoendebeteende och blev ofta värre än vad det var ifrån 

början. Vi närmare anblick av de här fallen så visades att orsakerna till att en person 

utvecklar ett medberoendebeteende kan spåras tillbaka till personens tidigare 

livserfarenheter. Vidare arbete med medberoende personer visade att man inte alls 

behöver ha någon närstående med kemiska beroenden, varken som barn eller som 

vuxen, för att uppvisa symptom för medberoende. Det räckte helt enkelt med att man 

växt upp i en ohälsosam miljö (Morgan, J, 1991). 

Trots att medberoende är ett tillstånd som kan upplevas av vem som helst som har 

ohälsosamma relationsmönster har forskare svårt att enas om en definition. Begreppet 

medberoende har blivit ett omdebatterat område då det inte har något empiriskt stöd i 

forskningen. Därmed riktas en del kritik till begreppet. En del anser att medberoende är 

en sjukdom, en ”familjesjukdom” (ex Cermak, 1986) medan andra menar att det är ett 

tillstånd som uppstår när någon i ens närhet missbrukar och man själv låter sig bli eller 

blir påverkad vare sig man vill eller inte. Man menar att för att bli medberoende 

genomgår man en process (Schaef, 1986). Arne Gerdner (1999) har kritiskt granskat 

begreppet medberoende och har hittat olika hypoteser som man kan dela in i fyra olika 

kategorier/definitioner:  

1. Medberoende utvecklas hos anhöriga på grund av ens egna personlighet, känslor 

och problem 

2. Medberoende utvecklas hos anhöriga då de känner att de måste ta hand om de 

nära som missbrukar för att själva kunna må bättre 
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3. Alkoholistens problem blir de anhörigas problem vilket orsakar stress hos de 

anhöriga som sedan utvecklar ett medberoende 

4. Att man utvecklar ett medberoende beror på ömsesidig påverkan. Genom att 

man som anhörig anpassar sig till den personen som missbrukar blir man 

automatiskt medberoende 

Forskare är dock överens om att när ett medberoendebeteende uppstår är det en relation 

mellan människor där individerna bemöter varandras behov på ett ohälsosamt sätt 

(Fuller & Warner, 2000). Begreppet medberoende definieras på flera olika sätt. Melody 

Beattie definierar medberoende:  

 

”En medberoende människa är en människa som har låtit en annan 

människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att 

kontrollera denna människas beteende” (Beattie, 1987).  

 

Wright & Wright (1991) menar att man kan jämföra medberoende med 

beroendeframkallande kärlek, då de ofta visar samma symptom och att de båda är i ett 

ohälsosamt förhållande. O´Gorman (1993) föreslår att man ska använda sig av 

begreppet ”inlärd hjälplöshet” eftersom detta ger en mer bekväm betydelse för de 

medberoende när de ska söka hjälp eftersom de då vet att beteendet är inlärt och går att 

bota. Forskare menar att medberoende förknippas med föräldrarnas stereotypiska 

omvårdande roll till sitt barn. Det här har gjort att flera forskare har ställt sig frågan om 

föräldrarna är drabbade av medberoende eller om det ligger i deras natur (Fuller & 

Warner, 2000).  Genom att förklara begreppet för familjemedlemmarna tillåts de att 

fokusera på sina egna känslor och inse att deras medberoendebeteende är destruktivt för 

dem själva. Familjemedlemmar får också hjälp att inse att även de själva har någonting 

att återhämta sig ifrån (Morgan, 1991).  

Situationer och livsomständigheter ser olika ut och hur man påverkas av att ha en 

missbrukande närstående varierar i uttryck och är väldigt olika från person till person. 

En person som har utvecklat ett medberoende är ofta upptagen av hur missbrukaren 

mår, vad den gör och vad den tänker. Den personen som är medberoende tappar ofta 

fokus på sig själv och låter sig istället styras av personen som missbrukar. Som 

medberoende kan man bli tätt sammankopplad med missbrukarens känslor och på det 

sättet förlorar man kontakten med sig själv. Personer som är medberoende känner ofta 

vrede, depression, ångest, rädsla, dåligt samvete och skuld. Man låter sig såras om och 

om igen. De känner sig ständigt oroliga över någon annan och glömmer därmed att 

prioritera sig själva. En person som utvecklat ett medberoende förnekar verkligheten 

och lever istället på förhoppningar. Ibland kan det till och med gå så långt att ett eget 

missbruk utvecklas, t ex tablett-, alkoholmissbruk (Scaturo, 2000). 

Att leva som förälder till ett barn med missbruksproblem innebär ofta att man själv dras 

med i destruktiviteten som kommer som en bieffekt av drogmissbruk. Som förälder har 

man ett val, antingen väljer man att acceptera missbruket eller tar man avstånd ifrån 

barnet och missbruket. De flesta föräldrar väljer det förstnämnda då de anser att de 

hjälper sitt barn, fast de egentligen offrar sitt välbefinnande och istället fortsätter 

bekymra och oroa sig för missbrukaren (Velleman, Benett, Miller, Orford, Rigby & 

Todd, 1993). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Systemteori  

När människor samspelar med varandra så uppstår nätverk där det bildas komplicerade 

mönster. Under årens gång har en mängd olika synsätt skapats för att kunna förklara 

mänskliga samspel. Ett av de synsätten är systemteorin och kommer att förklaras nedan. 

Bakgrund 

Att förstå människans nätverk och dess betydelser har sedan länge varit ett omdebatterat 

område eftersom det anses vara komplicerat. Ludvig von Bertalanffy började under 

1940-talet att studera hur olika delar i ett system påverkar varandra och grundade senare 

begreppet generell systemteori. Systemteorin bygger på ett synsätt där man betonar 

helheter. Systemteorin visar hur, inom de mest olikartade system, olika delar påverkar 

varandra ömsesidigt. De grundläggande principerna inom systemteorin är generellt 

tillämpbara på flera system av olika slag, t ex biologiska, politiska och sociala system. I 

begreppet systemteori ingår det flera teorier, exempel på dessa är: generell systemteori, 

kontrollteori, cybernetik, socialekologisk teori. I alla dessa teorier ligger fokus på 

helheten. Cybernetiken är en av de viktigaste idéerna inom systemteorin och har haft 

stor betydelse inom beteendevetenskapen. Cybernetiken grundar sig på läran om 

individens självreglerande system samt kommunikation med inriktning på sammansatta 

system (Forsberg & Wallmark, 1998). 

Ludvig von Bertalanffy inriktade sig mestadels på fysikaliska system medan 

systemteoretikern Gregory Bateson riktade in sig på system där skillnader och mönster 

stod i fokus. Batesons upptäckter blev snabbt intressanta för omvärlden och forskningen 

inriktades i början huvudsakligen på hur människor kommunicerar med betydelsefulla 

andra och sin omgivning. Människor skapar, genom att ingå i sociala sammanhang, 

kommunikationssystem som ständigt förändras. En människas identitet utvecklas i 

samspel med andra människor. Människors kommunikation emellan varandra är 

systemteorins huvudsakliga fokus (Forsberg & Wallmark, 1998). 

Familjen som ett system 

En individ är medlem i olika system. Det mest kända systemet i den mänskliga världen 

är familjen. Familjesystemteoretiker har utvecklat begreppet, cirkulär kausalitet, vilket 

innebär att en persons handlingar i ett system får svar av andra personer i samma 

system. En av systemteorins grundprinciper som går att applicera på familjesystem är 

den balans som behövs i en människas inre för att människan ska må bra. När 

familjesystemet upplever stress så försöker alla medlemmar av systemet återskapa 

balansen och stabiliteten i familjen. När en familj drabbas av missbruksproblem kan den 

här återhämtningen ta vilken form som helst. Individer i ett familjesystem kan gå 

igenom olika beteenden när missbruksproblem upptäcks i familjen. Förnekelse, 

oärlighet och manipulering kan vara några beteenden till att återfå en god balans i 

systemet (Howard & Heston, 2010). En familj är alltså en helhet där alla har inbördes 

relationer och som samtidigt påverkar varandra. Systemteorin syftar till att helheten 

(familjen) bildar bättre kvalitet än delarna (individerna) var för sig. För att helheten ska 

fungera måste alla de olika delarna fungera var för sig. Forsberg och Wallmark (1998) 

tar upp hur viktigt det är att ha klara gränser inom familjen för att klara av förändringar 

och kunna anpassa sig. Författarna menar att familjen får stabilitet genom att ha en 
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tydlig förälder – barnrelation. För att familjesystem ska kunna överleva samhällets 

normer måste systemet hela tiden anpassa sig till de yttre och inre krav som ställs. 

Självreglerande system är ett sådant exempel då vi befinner oss i ständig påverkan. Ex: 

A påverkar B som påverkar C som påverkar A som i sin tur påverkar både B och C och 

så vidare (Forsberg & Wallmark, 1998).  

Subsystem och suprasystem 

En familj kan alltså liknas vid ett system. Varje familjesystem består sedan av 

subsystem som på olika sätt samspelar och påverkar varandra. De huvudsakliga 

subsystemen inom en familj är föräldrarna, makarna och barnen. Ett subsystem är även 

en del av en större helhet vilket kallas ett suprasystem. Andra delar, förutom 

familjesystemet, kan vara grannar och släkt. Familjens subsystem kan även vara en del i 

ett suprasystem som till exempel att familjen är en del i sonens umgängeskrets (Howard 

& Heston, 2010).  

METOD 
Studiens metodologiska utgångspunkter beskrivs i det här avsnittet. Hermeneutiken 

beskrivs kort som forskningstradition och därefter beskrivs kvalitativ undersökning och 

kvalitetskriterier. Studiens förberedelser samt hur vi gått tillväga finner man under 

rubriken Planering och genomförande.  

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk forskningstradition 

Hermeneutik betyder tolkningslära och används som vetenskaplig riktning för att 

studera tolkningar och försöka förstå de grundläggande sambanden för mänsklig 

existens. Hermeneutiken grundades runt 1600–1700-talet och var då en metod för 

tolkning av bibeltexter. Senare började man även använda den här metoden för att tolka 

icke-religiösa texter. Utvecklingen av hermeneutiken ledde till att bli en existentiell 

filosofi som syftar till en förståelse av livsvärlden och den mänskliga existensens 

grundbetingelser (Davidsson & Patel, 1991). Livsvärlden är inte något som kan 

observeras direkt, däremot går det att observera individers beteende. Genom att tolka 

människors observerbara beteende nås kunskap. I ett hermeneutiskt förhållningssätt 

närmar sig forskaren forskningsobjektet subjektivt utifrån egen förförståelse. Man kan 

aldrig förstå en annan människa fullt ut då man inte helt kan bortse från sin egen 

förförståelse. Att tolka är osäkert och tolkningen kommer i slutändan påverkas av 

tolkarens förförståelse, värderingar och kontext (Hartman, 2009). Inom hermeneutiken 

så har man ett holistiskt synsätt vilket innebär att man ser till helheten. Man kan inte 

bortse från människans föreställningar om världen och beskriva den en och en utan att 

ta hänsyn till kontexten (Patel & Davidsson, 1991). 

Kvalitativ undersökning 

Det övergripande syftet med studien är att få en djupare förståelse av föräldrars 

upplevelser och erfarenheter när ett barn till dem missbrukar, hur deras vardagsliv 

påverkas samt hur relationer inom familjen och till andra påverkas. Därför valdes att 

göra en kvalitativ undersökning. En kvanitativ undersökning innebär att man utgår ifrån 
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forskarens perspektiv och inriktar sig på siffermässiga mätmetoder (Bryman, 2002) En 

kvantitativ undersökning hade inte kunnat ge svar på hur människors upplevelser och 

erfarenheter ser ut eftersom människors livsvärld inte kan mätas. En kvalitativ studie 

söker en förståelse för hur människan upplever en viss situation eller händelse. 

(Hartman, 2009). För att komma åt intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av 

barns missbruksproblem används semistrukturerade intervjuer.  

Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna i den här studien utgörs av alternativa begrepp till reliabilitet och 

validitet. Begreppen är trovärdighet (”trustworthtiness”) och äkthet (”authenticity”). 

Begreppen har även sin motsvarighet i kvantitativa undersökningar. 

 

Trovärdighet består av fyra delkriterier: 

 

Tillförlitlighet (”credibility”) motsvarar begreppet intern validitet. Att skapa 

tillförlitlighet i en studies resultat inbegriper att man säkerställt att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som 

är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren 

uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt. Nedan följer en fullständig redogörelse för 

hur arbetsprocessen har sett ut och hur vi har förhållt oss till etiska riktlinjer m.m. 

Överförbarhet (”transferability”) svarar mot extern validitet: Överförbarheten 

behandlar den aspekt huruvida resultaten ”håller streck även i någon annan kontext eller 

situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt.”  (Bryman, 2002, s 260.) 

Kvalitativ forskning handlar om djup och inte bredd. Fokus ligger på att få fram fylliga 

redogörelser där situationen och omständigheterna beskrivs detaljerat. En fyllig 

redogörelse kan förse andra personer med en databas där man kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö (ibid). Det är svårt att genom endast fyra 

intervjuer kunna påstå att överförbarheten är stor då det handlar om enskilda personers 

upplevelser och erfarenheter. Dock, anser vi, att man resultaten håller streck även i 

andra miljöer då tidigare forskning bekräftar våra resultat. Pålitlighet (”dependability”) 

jämförs med reliabilitet: inbegriper att man säkerställer att det skapas en fullständig 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen, allt rörande problemformulering, 

intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data osv. Kolleger eller handledare kan 

fungera som ”granskare” under forskningsprocessen och, sedan när arbetet är 

färdigställt, bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och hur de tillämpats. En 

möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) motsvarar objektivitet. Det 

innebär att man kan styrka och konfirmera att forskaren har agerat i god tro. Personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning ska inte uppenbart medvetet påverkat 

utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2002).  

 

Äkthet delas också in i olika kriterier 

 

Rättvis bild: innebär att man ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika 

upplevelser och erfarenheter som finns i den grupp av människor som har studerats. 

 

Ontologisk autenticitet: Undersökningen hjälper de personer som medverkat i 

undersökningen med att få en bättre förståelse för sin sociala situation och den sociala 

miljö som de befinner sig i. 
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Pedagogisk autenticitet: Undersökningen bidrar till att deltagarna får en bättre bild av 

hur andra personer i samma miljö och situation upplever saker och ting. 

 

Vi har valt att förhålla oss extra till just att förmedla en så rättvis bild som möjligt samt 

samt försökt uppnå en ontologisk autencitet samt till viss del en pedagogisk autenticitet.    

Planering och genomförande 

I det här avsnittet redogörs det för hur studien har genomförts och hur den har tagit sin 

form i urval, förberedelser, databearbetning och analysmetod samt vilka etiska riktlinjer 

som har följts under arbetets gång.  

Insamling av tidigare forskning 

Vetenskapliga artiklar har sökts via Linnéuniversitetes databaser. Sökmotorerna som 

har använts är i huvudsak Social Services Abstracts, Academic Search Elite (EBSCO) 

och Psyc Info. Sökord som använts är drug abuse, family relations, social support, social 

relations, adolescents, codependency m.m. För att begränsa artiklarna till endast 

vetenskapliga artiklar så användes sökfunktionen Peer-Review samt fulltext. Genom att 

granska abstrakten valdes artiklar ut som var relevanta för studiens syfte. 

Linnéuniversitetes bibliotekskatalog har använts för att hitta referenser från andra 

artiklar, genom att söka på tidskriftens namn och sedan letat upp artiklarna, vilket var av 

stort intresse för studien. Ytterligare avgränsningar behövde inte göras. De artiklar vi 

fick fram har alla varit relevanta och många av dem användes till studiens bakgrund 

samt för att läsa in djupare kunskap om problemområdet.  

Urval 

Inför studien så rådde det inga tvivel om vilka personer som skulle kunna vara lämpliga 

och ge den information som skulle uppfylla syftet. För att fånga just föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser av barns missbruksproblem valdes en rikstäckande 

förening för anhöriga till personer med missbruksproblem. Föreningen heter FMN 

(Föräldraföreningen mot narkotika) och erbjuder  hjälp och stöd i form av rådgivande 

samtal, både i grupp och enskilt. Ett bekvämlighetsurval gjordes som ett resultat av 

faktorer som tillgänglighet på personer som annars är svåra att få tag i. Lokala kontor 

kontaktades utan svar och därför valdes istället de kontor som låg i större städer. Tider 

för intervjuer bokades inom kort och därefter skickades brev och missiv, med förfrågan 

om intervju och information om de etiska kriterierna som studien utgår ifrån, ut till 

intervjupersonerna. Önskemålet om erfarenheter och upplevelser utifrån föräldrarnas 

perspektiv av barns missbruksproblem uppfylldes. 

Förberedelser 

I undersökningen användes en intervjuguide med frågeställningar som var indelade i 

olika teman. Teman användes för att bidra med struktur samt att den täckte de områden 

som studien ska täcka. De huvudteman som användes var: Bakgrund, Erfarenheter och 

upplevelser, Behandling samt Stöd åt närstående. Under dessa utformades sedan 

följdfrågor. För att se att intervjuguiden fungerade så utfördes en pilotintervju på några 

oberoende personer som inte ingick i urvalet men som på något sätt var jämförbara med 

de respondenter som stickprovet togs ifrån. Pilotintervjun utfördes för att se om 
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frågorna uppfattades korrekt, om det var något som saknades (till exempel följdfrågor) 

och om andra kompletteringar och justeringar behövdes.  

Genomförande 

En semistrukturerad intervjuform valdes utan att vara bindande. Intervjuerna var 

flexibla och följdfrågor uppstod ofta under intervjuernas gång. För att inte gå miste om 

relevant och väsentlig fakta så användes diktafon vid varje intervju. Detta för att minska 

antaganden av egna tolkningar av materialet som samlades in. Det gjordes tre intervjuer 

via telefon pga dålig tillgänglighet av intervjupersoner lokalt. Den ena av oss 

intervjuade för att inte förvirra intervjupersonen och den andra täckte upp med 

ytterligare frågor om det behövdes. En intervju gjordes med ett gift föräldrapar där vi 

gick tillväga likadant. Intervjuerna berikades av detta och intervjupersonerna blev inte 

allt för distraherade. Totalt blev det fyra intervjuer där fem intervjupersoner medverkar. 

Intervjuerna blev mellan 30 – 45 minuter. 

Databearbetning och analysmetod 

Metoden för att samla in data var att utföra semistrukturerade intervjuer. Genom att 

använda den här typen utav intervju så ges intervjupersonerna en möjlighet att tala fritt 

om erfarenheter av sitt barns missbruk samt ge så utförliga svar som möjligt. Studiens 

intervjuanalys bygger på meningskoncentrering där man fokuserar på mening. Kvale 

(1997) förklarar att meningskoncentrering innebär att man sammanfattar 

intervjupersonens långa svar, samlar ihop det mest väsentliga som sagts, sorterar bort 

upprepningar och sedan formulerar om innehållet till färre ord. Materialet bearbetades i 

första hand genom att skriva ut intervjuerna ordagrant och därefter fragmenterades 

materialet till mindre meningsenheter för att sortera ut vad som var relevant för studien.  

 

Meningskoncentrering som analysmetod görs ofta i fem steg:  

 

1. För att få fram en uppfattning av helheten läses intervjuerna igenom flera 

gånger. 

2. Meningsenheter som anses viktiga och intressanta för studien plockas ut. För att 

få en översikt och underlätta tolkningen så delar man oftast upp texten i olika 

delar.  

3. Teman som dominerar formuleras. 

4. I det här steget ställs frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte. 

5. I det sista steget knyts hela intervjuns väsentliga teman samman i en beskrivande 

utsaga.  

Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet för humaniora och samhällsvetenskap har tagit fram forskningsetiska 

principer vilka bygger på integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. De 

forskningsetiska principerna beskrivs nedan:  

 

 Informationskravet används för att klargöra vilka villkor som gäller samt det 

allmänna syftet med studien och hur den är upplagd för de som berörs. I 

informationskravet ska det tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande oavsett skäl (Bryman, 2002). 
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Informationskravet har vi uppfyllt då vi har skickat ut ett missiv till de 

medverkande innan intervjun utfördes. 

 Samtyckeskravet innebär att undersökningens deltagare har rätt till relevant 

information om studien så att de vet vad de ger sig in på när de tackar ja till att 

delta i studien. Det innebär också att undersökningens deltagare helt själva 

bestämmer om sitt deltagande (Bryman, 2002). Intervjupersonerna i studien 

består endast av myndiga personer och kommer därför inte att beröras av 

förmyndare, vårdnadshavare eller annan närstående men för att ändå visa 

återupprepade vi detta för de medverkande innan intervjun. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen och de uppgifter 

som inhämtas kommer att behandlas med största konfidentialitet (Bryman, 

2002). Material och personuppgifter som framkommit kommer inte att framföras 

på ett sådant sätt att det är möjligt att deltagarens identitet kan avslöjas eller 

spåras (Davidsson & Patel, 1991). Eftersom det är angeläget att de uppgifter 

som framkommit inte kan härledas till deltagarna redovisas varken kön eller 

ålder då det saknar relevans för studiens problemområde. Integritet är viktigt och 

därför värderas konfidentialitet högt.  

 

 Nyttjandekravet motsvarar att de uppgifter och material som lämnas av 

deltagarna kommer endast att användas i det ändamål som undersökningen avser 

(Bryman, 2002).  

RESULTAT 
I det här avsnittet kommer det insamlade intervjumaterialet att presenteras. Fyra 

intervjuer gjordes med fem intervjupersoner. Intervjupersonerna har valts att inte 

benämnas med namn eller nummer för att på så sätt skydda deras identitet. Alla 

intervjupersoner är föräldrar till barn som tidigare haft missbruksproblem, ofta under en 

lång tid, vilket påverkat den övriga familjen. Alla barn, utom ett, är idag drogfria och 

lever andra liv. Nedan presenteras hur missbruket upplevts utifrån föräldrarnas 

perspektiv. Rubrikerna mynnar ut i följande: Att få veta, Missbrukets inverkan på 

familjen, Relationer inom familjen, Relationer mellan familjen och andra samt Positiva 

erfarenheter. 

Att få veta 

Att få veta att ens barn har missbruksproblem medför ofta en chock för den övriga 

familjen. Känslor och tankar som inte funnits innan växer fram till följd av missbruket 

och försätter hela familjen i gungning. Avsnittets innehåll beskrivs under följande 

rubriker: Upptäckt och Besked.  

Upptäckt 

I intervjumaterialet framkom det att sätten att upptäcka sitt barns missbruk varierar. 

Misstankar har väckts när barnet har visat ett förändrat beteende. Beteendet har varit till 

exempel att barnet varit mer tillbakadraget, inåtvänt och lättirriterat. Det nämns att man 

inte hade tillräcklig med kunskap vilket gjorde att man inte misstänkte att narkotika 

fanns med i bilden.  
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Ja, jag upptäckte det just genom att dom förändrades. Det var liksom 

inte mitt barn längre.. Det var ett barn som jag inte kände igen, jag 

tyckte att dom bad sig annorlunda åt. Dom, ja, överhuvudtaget så var 

det en förändring som man först inte kunde förstå att de kan handla om 

narkotika utan man vet inte riktigt i början vad det beror på. Någonting 

är fel och man förstår att det är fel men man förstår inte riktigt vad det 

är för nånting.  

 

Intervjupersonerna berättar att brist på kunskap ledde till att man hanterade situationer 

på felaktiga sätt. Kunskapen är för dålig och man grips av en rädsla då man inte riktigt 

förstår vad drogerna är för någonting. I materialet visas att föräldrar ofta inte kommit i 

kontakt med droger och att när de nu gjorde det så trodde de att det var fullständigt 

livsfarligt vilket leder till att föräldrarna agerade på fel sätt. 

Jag kände på mig att det var något som inte stod rätt till så jag började 

snoka i hans fickor och hittade en haschbit. 

Det insamlade materialet visar att även om barnen inte bor hemma under 

missbruksperioden så väcktes misstankar på grund av det förändrade beteende som 

barnen visade när de var hemma och hälsade på. Intervjupersonerna beskriver på ett 

eller annat sätt att ett förändrat beteende hos barnet avslöjade deras narkotikamissbruk 

även om man som förälder inte ville acceptera det.  

Besked 

Beskedet att missbruk fanns i familjen kom ofta som en chock från ovan på grund av 

föräldrarnas okunskap om narkotika. Intervjupersonerna nämner många känslor och 

tankar som drabbade dem på samma gång. Förtvivlan och rädsla är två återkommande 

begrepp i intervjumaterialet.  

Ja, jag var helt förtvivlad, alltså ungefär, det kändes ungefär som att, 

jag hade en känsla av att om jag hade fått ett barn som hade fått en svår 

dödlig sjukdom, om vi tar det på det sättet, så kändes det. Man tänkte att 

nu kommer mina ungar till att dö, man är helt förtvivlad och man vet 

inte vem man ska prata med, man vet inte vad ska man göra åt det här? 

Så det var en fruktansvärd situation, man drevs ju av konstiga idéer att 

dom håller på att dö, ja, allt. Allt hemskt som kan hända egentligen. 

Våld och kriminalitet, det är så mycket tankar som kommer på en gång.  

 

Intervjumaterialet visar att föräldrar upplever en stor känsla av sorg när de fått beskedet 

att deras barn missbrukar. Känslan av att gå sönder konstateras och ett liv likt en berg- 

och dalbana som sätts igång. 

 

Det är det värsta en förälder kan råka utför, de kan jag säga, det är 

värre än döden. När någon dör, det är fruktansvärt, man kan sörja och 

gå vidare, men här kan man ju inte precis gå vidare om du förstår. 
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Missbrukets inverkan på familjen 

Vardagslivet får ofta en vändning till följd av att ett barn i familjen missbrukar. Den 

största delen av vardagen går åt till att hålla koll på det missbrukande barnet och ofta 

utvecklas medberoendebeteenden hos de övriga i familjen. Innehållet mynnas ut i 

följande rubriker: Vardagsliv, Medberoende samt Ultimatum. 

Vardagsliv 

När ett barn i en familj missbrukar mår hela familjen dåligt. Familjen får ändra sina 

vanor på grund av missbruket. I intervjumaterialet framkom att man som förälder 

ständigt känner en rädsla och oro för att barnet ska råka riktigt illa ut. Man känner sig 

okoncentrerad och man fokuserar endast på problemet kring missbruket. 

Jag drog ut madrassen på hallgolvet och var tvungen att sjukskriva mig 

och lyssnade hela tiden om han skulle komma och ringa på dörren och 

gick och kräktes säkert 3 ggr varje natt och var livrädd för att jag skulle 

få ett telefonsamtal där någon säger att han har råkat ut för någon 

olycka eller tagit en överdos eller någonting. 

De första, vad ska jag säga, 5 – 6 åren, så pratade vi inte om något 

annat, min sambo och jag. Du kan ju tänka dig själv, det finns ju så 

mycket annat i livet, vi försökte att resa och vi försökte att göra saker 

och engagera oss med de andra barnen men det var hemskt ända tills 

jag gick med i FMN. 

Situationer som man inte trodde man skulle behöva hamna i var nu fullt möjliga. Ur 

missbruk föds ofta våld och kriminalitet vilket bidrar till att fler av barnen suttit i 

fängelse. För familjen är det en stor omställning från vad man tidigare är van vid. Helt 

plötsligt får man åka och hälsa på sitt barn som sitter inlåst och för många är det en 

väldigt främmande miljö.  

Jag åkte och hälsade på honom med jämna mellanrum, det gjorde jag, 

det kändes väldigt besvärligt och åka till, ja först är det ju häktet, och 

sen så blev det fängelset och det kändes ju väldigt konstigt, men jag 

vande mig, han har ju åkt fast många gånger, och det är nog det som 

har räddat hans liv på sätt och vis. 

I det insamlade intervjumaterialet visas det att hasch ofta var huvuddrogen hos de barn 

som missbrukade. Ett långvarigt haschmissbruk och eventuella haschpsykoser leder till 

att ens mentala utveckling stannar upp. Föräldrar får då börja om på nytt med att 

uppfostra sitt barn då det regredierar till en mental ålder på 2 – 6 år. Föräldrar nämner 

att de har fått ändra sina arbetstider för att kunna vara hemma med barnet. Man fick helt 

enkelt arbeta i skift både på jobbet och hemma. Basala saker som att ordna ny 

legitimation blir ett hästjobb på grund av missbrukets negativa effekter 

Alltså han vågade ju inte vara själv. Så vi fick ändra våra jobb. Han låg 

uppe i vår sängkammare, man fick hålla honom i handen tills han hade 

somnat. Att vara terapeut till sin egen son, den här ångesten, vi jobbade 

i skift i bland på nätterna och pratade med honom för han var tvungen 

till att få det ur sig. 
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Om man skulle ha en ny legitimation till exempel, han var ju rädd så vi 

fick ju följa med honom ner till posten, stå bredvid honom när han skrev 

i blanketten och sen stå vid sidan om honom då han lämnade över den. 

Vid nästa besök på posten så sa jag att: Nu får du stå vid luckan själv så 

sitter jag här på stolen så jag är i samma rum som du. Och så funkade 

det bra och sen nästa gång så sa jag att: Jag står här utanför lokalen så 

ser du mig hela tiden. Och det brukar ju inte vara vanligt för en 19årig 

unge att man ska behöva göra det. 

Medberoende 

I intervjumaterialet visas det att föräldrarna möjliggör barnets missbruk genom att låta 

dom komma hem, vila och äta upp sig för att sedan orka gå ut och fortsätta missbruka. 

Man anpassar sitt eget liv efter barnets missbruk och ser inte själv vad man tror ens 

goda handlingar har för konsekvenser. Man handlar i god tro men istället att frigör man 

kapital och därmed förlänger barnets missbruk. Det insamlade materialet visar att 

föräldrar, i början, ofta städar upp efter sina barn, genom att betala deras räkningar och 

köpa hem matkassar. 

Det var så svårt i början att sätta fingret på, vad är medberoende? 

De övriga i familjen blir ju också medberoende. Och det innebär att man 

många gånger själv bär sig åt som en missbrukare utan att man 

egentligen missbrukar. 

Det är det som missbrukaren nyttjar och tycker är väldigt bra då en 

förälder tänker känslomässigt. Det passar missbruket perfekt och ger då 

också möjligheter till de här föräldrarna med missbrukande barn mycket 

väl förlänger deras lidande utan att dom är medvetna om det.  

Ett medberoendebeteende innebär att man blir upptagen av hur missbrukaren mår, vad 

den gör och vad den tänker. Man tappar fokus på sig själv och låter sig styras av 

missbrukaren. Man förlorar på ett sätt kontakten med sig själv.  

Jag kan ju säga att när rådgivaren sa till oss att: Ja vi kan ju hjälpa er 

som föräldrar med ert sjuka beteende men sonen får ju söka sin hjälp 

och då kan jag säga ärligt att jag tyckte att han var en knäppgök för jag 

tyckte inte att jag var sjuk men det uppdagades ju efter ett tag. 

Ultimatum 

Ett medberoendebeteende kan pågå under en lång tid utan att man själv märker det. Ett 

medberoendebeteende gör att man väljer att hela tiden skydda någon annan. Förr eller 

senare blir beteendet för påtagligt och man blir tvungen att försöka bryta det. För att 

kunna bryta ett sådant beteende så måste man försöka få missbrukaren att själv sluta 

med sitt destruktiva beteende. Ett sätt att göra det kan vara att ställa ett ultimatum till 

sitt barn.  

Jag förstod att han är 19 år gammal, jag måste liksom sluta och knasa 

och fortsätta underlätta för honom och hans missbruk. 

Man måste ju också ge den här ungdomen ett val. Alltså att han får välja 

på familjen eller drogerna. Han fick ju ändå ett val att välja och vad fick 

vi? Ingenting, vi fick vänta på vad han skulle välja. Och jag menar, 
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skulle han välja drogerna då så var det ju inte mycket vi kunde göra åt 

då och de sa vi till honom, om du väljer drogerna så är det ju så att du 

väljer bort något annat, du väljer bort oss, och det blev vi ju hemskt 

ledsna för egentligen ju, men det är ditt val och du får ta konsekvenserna 

från dina val likaväl som vi får göra det. 

Det handlar ju inte om att sätta dit sin unge utan om att hjälpa den. 

I intervjumaterialet framkommer det att man har ställt olika krav och ultimatum på sina 

barn, dels som ett försök att hjälpa till och dels för att man själv inte har orkat med 

situationen längre då missbruket förstört för mycket för både missbrukaren och för den 

övriga familjen. 

Det fanns ett erbjudande för honom att gå in i en riktigt bra behandling 

men han ville inte ta den för att han tyckte att det var väl skönt att ha 

både den här känslan med knarket samtidigt som han hade tak över 

huvudet och mat på bordet och inte hade så mycket konsekvenser av sitt 

missbruk. Då bestämde jag mig för att nej den här dörren kan inte stå 

öppen längre utan de finns en dörr öppen och de är behandling och den 

dörren är öppen, som du ska gå in i, det var fruktansvärt. Den perioden 

var den svåraste i mitt liv och det tog lång tid innan jag klarade av att 

bli så tuff mot honom. 

Det insamlade materialet visar att genom att man som förälder ställer ultimatum till sina 

barn bidrar till att det barnet som missbrukar, i de flesta fallen, väljer att försöka sluta 

missbruka. Först när man inser att man endast har sina ”knarkarkompisar” och ingen att 

komma hem till när det blir för jobbigt leder till att man ofta tvingas göra det här valet, 

fortsätta eller sluta.  

 

Och då gick han in genom dörren och det blev behandling. Och faktiskt 

ville då bli drogfri och sen har han varit drogfri sen dess och han är 32 

idag och han säger att jag hatade er när ni verkligen gjorde det svårt för 

mig att fortsätta leva det där livet men jag älskar er dubbelt så mycket 

idag, det är så han säger. Det var inte jag, jag var inte R, jag var bara 

en missbrukare bara, jag var bara knark och det var bara knarket ni sa 

nej till, inte mig. 

 

Man måste vara tuff för att kunna göra ett val som det här. Materialet visar att det är 

väldigt svårt och en känslomässig frustration upplevs. Materialet visar även att ställa 

ultimatum i slutändan var det enda rätta.  

Relationer inom familjen 

Missbruk påverkar fler än själva missbrukaren. Ofta är det den närmsta familjen som 

påverkas mest. Familjen får en utsatt position när ett barn i familjen missbrukar vilket 

leder till förändringar i beteende gentemot varandra och inom familjen. Resultatets 

innehåll presenteras under följande rubriker: Vuxenrelationer inom familjen och Att inte 

räcka till. 
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Vuxenrelationer inom familjen 

Relationer är sköra och påverkas av förändringar. I intervjumaterialet visas att hela 

familjen mår dåligt när någon i familjen missbrukar. Samtidigt som familjen måste 

kämpa för att få hjälp så måste den samtidigt försöka upprätthålla fungerande relationer 

till varandra inom familjen. Relationerna mellan de vuxna i familjen, oftast mamman 

och pappan till barnen, beskrivs som stöttande gentemot varandra i svåra situationer 

men kantas även av förnekelse av barnets missbruk för att slippa konfrontera barnet och 

på så sätt undvika konflikter. 

Det var ju en ganska dålig relation i hela familjen eftersom alla var i 

kris fast på olika sätt. Som förälder så, min man och jag till exempel, 

som pappa och mamma då, vi pratade inte med varandra om problemet. 

Utan vi försökte dölja och rädda den andra ifrån att upptäcka det. 

Samtidigt som man egentligen visste att den andra vet det också men 

bara vi inte pratar om det så finns det inte liksom. Det var ett ganska 

tufft och kallt klimat. 

 

Det var bara de här vad ska jag göra nu, vad har han för kompisar, du 

vet i dom där kretsarna är det farliga människor också. Så att, men vi 

lärde oss mycket. Vi lärde oss att stötta varandra, min sambo och jag, 

han var ju lika ledsen han. Men vi har aldrig, aldrig någonsin blivit 

osams över det här.  

Materialet visar att många relationer har förändrats inom i familjen till följd av 

missbruket. Under missbruksperioden beskrivs relationerna mot varandra i familjen som 

relativt dåliga men att de även utvecklats till det bättre när missbruket avslutats.  

Vi står varandra närmare idag i och med att vi var tvungna att gå 

igenom en sån här sak tillsammans, vi fick hjälpas åt med allting. Det 

fanns perioder under missbrukstiden som man skyllde på varandra, vems 

fel det var att R missbrukade, man blir så desperat att man inte är rättvis 

så det var ju upp och ner, men vi har i grunden haft en bra relation. Så 

det blev bra i alla fall, tillslut. 

Att inte räcka till 

När en familj stöter på ett problem som det här så är det, som tidigare nämnts, en stor 

omställning för hela familjen. Föräldrar fokuserar allt mer på just det barnet som 

missbrukar och de andra barnen i familjen får mindre uppmärksamhet. I 

intervjumaterialet framkommer att man, som förälder, inte varit rättvis mot de andra 

barnen i familjen. Man beskriver det som att man inte ger mer uppmärksamhet till 

barnet som missbrukar utan att just det barnet tar uppmärksamheten automatiskt på 

grund av att barnet har problem.  

Jag kan ju säga såhär också, det är väldigt viktigt, man glömmer bort 

sina andra barn. Det är bara det missbrukande barnet som gäller. 

Det insamlade materialet visar att syskonen i familjen ofta har försökt dölja sitt syskons 

missbruk för att inte göra föräldrarna ledsna och förtvivlade. Intervjupersonerna nämner 

att kanske försökte syskonen på det sättet hjälpa sina syskon ur missbruket innan 

föräldrarna hann få reda på det. Materialet visar att det sällan har fungerat. Missbruket 
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har ofta tagit överhanden och föräldrarna får ändå veta och då uppstår en dålig relation 

emellan de andra syskonen och föräldrarna då föräldrarna ifrågasätter varför syskonen 

inte berättat. Syskonen hamnar ofta i en slags ambivalens då de inte vet hur de ska 

hantera situationen för att få den bästa utgången.  

Min dotter har kunnat bli osams med mig, för hon har vacklat så mycket. 

Många gånger har hon tyckt att det har varit så synd om sin bror och att 

man måste hjälpa honom och greja och jag har sagt det jag lärde mig 

hos anhörigföreningen att du kan inte göra någonting, du kan inte 

hjälpa honom om han inte vill sluta. Vill han det så kan du hjälpa och 

stötta honom så mycket du kan. Och sen har hon haft en period där hon 

har blivit stenhård istället, när hon inte ens ville prata med honom, hon 

var vansinnig på honom, riktigt skitförbannad rent ut sagt. 

Intervjumaterialet visar att syskonen till missbrukande barn blir ofta av med sina syskon 

som de ser upp till och har som förebild. De blir även av med sina föräldrar på köpet då 

fokus och uppmärksamhet riktas mot det missbrukande barnet. Syskon känner sig därför 

ofta bortglömda och ensamma.  

Relationerna mellan familjen och andra 

Att ha ett barn i familjen som missbrukar ger inte bara rädsla och oro utan de övriga 

familjemedlemmarna blir även stämplade av samhället. Familjen får en stämpel på sig 

av att vara en ”dålig” familj. På grund av stämplingen av andra försvinner flera bekanta 

och bara de närmaste vännerna stannar kvar i den svåra situationen.  Föräldrarna 

nämner vilket stort stöd anhörigföreningen har varit för dem då det är har varit en stor 

hjälp att träffa föräldrar i samma situation. Innehållet presenteras under följande 

rubriker: Skam, skuld och avståndstagande samt Känslan av att vara stämplad. 

Skam, skuld och avståndstagande 

Det insamlade materialet visar att familjer med barn som missbrukar isolerar sig från 

omvärlden då familjemedlemmar känner skuld och skam. Föräldrarna menar att de höll 

missbruket inom familjen och berättade inte för omvärlden vad som pågick eftersom det 

var en skam att ha ett barn som var knarkare och uteliggare. Intervjumaterialet visar 

också att föräldrarna var rädda för hur de missbrukande barnen uppförde sig i kontakt 

med andra människor. Föräldrarna var då rädda att barnen skulle stjäla pengar och andra 

föremål från vänner och bekanta. På grund av rädslan för vad de missbrukande barnen 

kunde göra för att få pengar till droger tog föräldrarna avstånd för att undvika att andra 

skulle bli inblandade.  

Samtidigt så var man ju själv alltid rädd för att bjuda hem folk för tänk 

om någon av killarna dyker upp och bär sig illa åt, stjäl deras 

handväska eller pengar i handväskan eller någonting sånt. 

I början isolerade vi oss, då orkade vi inte gå på bjudningar, middagar 

och så för att vi hade så mycket skamkänslor. De såg att vi mådde dåligt 

och vi ville i början inte berätta att R var missbrukare eftersom vi tyckte 

att det var sådant nederlag, det var skam. Då isolerade vi oss ganska 

mycket, i början. 
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Intervjumaterialet visar att föräldrarna i början av missbruksperioden bröt kontakten 

med sina vänner och bekanta, men efter ett tag insåg de att de behövde stöd för att klara 

av den jobbiga perioden. När föräldrarna berättade om familjens situation för sina 

vänner och bekanta fick de veta vilka som var deras sanna vänner då alla inte stannade 

kvar.  

Vissa försvann ju på grund av rädslan av att själv bli drabbad eller ja 

nånting men vännerna dom fanns ju kvar. 

 

Då var det några stycken som blev skraja och försvann för gott, som 

tyckte det var obehagligt men dom vännerna som jag fortfarande behöll, 

dom fick jag ännu djupare kontakt med. 

Känslan av att vara stämplad 

Materialet visar att föräldrarna kände att de fick en stämpel av att de var dåliga föräldrar 

på grund av att deras barn missbrukade. På det sättet blev de mindre värdefulla. 

Föräldrarna påpekar att samhället tror att barn som missbrukar kommer från dåliga 

hemförhållanden och dålig uppfostran. Medan föräldrar menar att nyfikenhet, påverkan 

från andra och osäkerhet är de faktorer som spelar in på om ungdomar söker sig till 

droger eller inte.  

Man fick ju stämpeln av att man kände sig otillräcklig, man kände sig 

inte lika värdefull som alla andra föräldrar, samtidigt som jag visste att 

vi har 7 barn i familjen, det var 2 som missbrukade alltså var det 5 som 

inte missbrukade och dom gick det ju bra för. Och vi hade inte behandlat 

någon annorlunda som föräldrar. Vi åkte på semestrar, vi åkte skidor på 

vintrarna, hade sommarsemestrar, vi bodde på landet, vi hade kossor i 

beteshagar. 

 

Min mamma, innan hon dog, hon var ju förtvivlad så jag var ju tvungen 

att stötta henne med. Hon tyckte det var hemskt. Narkotika, knark, det är 

fruktansvärt. Jag tror mamma hade någon känsla av att dom som börjar 

knarka det är dom som kommer ifrån familjer där det redan är missbruk 

och kriminalitet och det har det ju inte varit i vår familj, men hon kunde 

inte fatta det. 

Materialet visar att föräldrarna inte kunde tro att deras barn skulle växa upp och bli 

missbrukare då de menar att de satsat mycket på barnen och deras fritidsintressen. 

Föräldrarna menar att de hade en uppfattning om att det var de barnen som inte brydde 

sig och som inte hade något annat fritidsintresse som blev missbrukare.  

Vem som helst kan bli drabbad och jag tror nog alla familjer har någon 

som man känner som har ett problem för de är så utbrett idag. 

I det insamlade materialet visar det att föräldrarna har fått ett bra stöd från de vänner 

som stannat kvar när sanningen om det missbrukande barnet kommit fram. Men 

föräldrarna lyfter mest fram vilket stort stöd anhörigföreningen har varit för dem. 

Föräldrarna menar också att de har skaffat vänner för livet i anhörigföreningen just för 

att de har gått igenom samma sak och kan på grund av det relatera till varandra och 

hjälpa varandra.  
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Hjälp och stöd 

Det är inte lätt att förstå den sorg och förtvivlan som föräldrarna till ett barn som 

missbrukar upplever när man själv aldrig varit  i samma situation. Föräldrarna förväntar 

sig ändå att myndigheter som jobbar med personer i som är i en hjälpsökande position 

ska vilja hjälpa och inte stöta bort föräldrarna. Innehållet mynnar under rubrikerna: Vi 

räknades aldrig med, Myndigheternas svek samt Tack och lov! 

Vi räknades aldrig med 

Det insamlade materialet visar att föräldrarna upplevde att myndigheter inte tog 

familjen på allvar utan såg dem som jobbiga föräldrar som inte ville erkänna för sig 

själva att barnet inte ville sluta med sitt missbruk. Föräldrarna påpekar också vilken 

problematik det var för dem att få någon hjälp då barnen fyllt 18 år, då barnen kan välja 

om de vill berätta för sina föräldrar om sina problem eller inte.  

Det var liksom jättestarkt och tydligt att när min sov fyllt 18 år, stopp 

och belägg, ni har ingenting med det här att göra, sa de. 

Myndigheternas svek 

Materialet visar att föräldrarna känner sig svikna av myndigheter då de känner att de 

inte har fått den hjälp de hade velat ha och behövt. Föräldrarna menar att de har gjort 

allt för att myndigheterna ska lyssna och få in barnet på behandling. I intervjumaterialet 

framkommer det att föräldrarna har anmält och fyllt i papperna själva vilket egentligen 

är myndigheternas arbete just för att få barnet omhändertaget. Det insamlade materialet 

visar även att myndigheter har lagt på luren i örat för att de inte ville prata mer och 

föräldrarna har på grund av det här behövt ta till drastiska åtgärder.  

Jag vet inte hur många gånger jag har ringt, jag har bönat, jag har bett, 

jag har skrikit, jag har skällt, jag har burit mig dumt åt på alla möjliga 

sätt för att få den hjälp som jag ansåg som mamma att han behövde. Jag 

har många gånger till och med burit mig illa åt, bett dom fara åt skogen, 

hotat och tagit till många medel. 

Intervjumaterialet visar att föräldrar ofta känner en slags skamkänsla av att behöva söka 

hjälp ifrån myndigheter då föräldrarna anser att det bara är misslyckade personer som 

går dit.  

Många föräldrar som är socialt skötsamma, man ser de liksom som ett 

ställe för misslyckade personer som bara genererar pengar och tigga 

pengar för att man inte klarar att tjäna dom själv och jag vill inte 

beblanda mig med dom.  

Materialet visar även att föräldrarna anser att myndigheter inte behandlar de 

missbrukande barnen individuellt när de ska sätta in dem på behandling. De anser att 

man måste veta vilken typ av hjälp barnet behöver, hur lång tid behandlingen ska vara 

samt att det ska finnas en plan över vad som ska hända när barnet kommer ut från 

behandlingen. Föräldrarna anser att det brister när barnen kommer ut från behandlingen 

då de varken har bostad eller någon form av sysselsättning. På så sätt dras personen ofta 

tillbaka till missbruket och sina ”knarkarkompisar”.  
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Alla delar som man normalt behöver ha för att kunna leva ett värdigt liv, 

dom finns inte, och det är likadant idag, tyvärr. Man sätts in på en 

behandling i ett fåtal månader och sen så skickas man ut igen utan att 

det blir någon uppföljning. Man kommer ut med tomma fickor och med 

ingenstans att ta vägen. Kanske en familj som inte orkar helt enkelt, en 

familj som inte klarar inte av situationen.  

Tack och lov! 

I intervjumaterialet kom det fram att vännerna var till en stor hjälp då det gällde att 

lyssna dock var det svårt för vännerna att ge råd då de ofta inte varit i samma situation 

själva.  

Materialet visar dock att föräldrarna fått det största stödet ifrån FMN där föräldrar med 

barn som missbrukar samlas för att dela med sig av sina erfarenheter. Föräldrarna menar 

att när de träffade föräldrar vars barn kommit ur sitt missbruk, så kände de hopp om att 

det faktiskt fanns en möjlighet för en drogfri framtid för även deras barn. Att hjälpa 

varandra i missbrukets berg- och dalbana, motgångar och medgångar, gav föräldrarna 

någon att lita på när myndigheterna svek.  

Intervjumaterialet visar att föräldrarna anser att de inte fått tillräckligt med stöd från 

myndigheter. På grund av den här bristen på hjälp har föräldrarna tagit kontakt med 

föräldraföreningen på egen hand. Föräldraföreningen har erbjudit föräldrarna 

rådgivande samtal som upplevts vara till god hjälp vid hanteringen av barnets missbruk.  

Jag tror inte jag hade varit den människan jag är idag om jag inte hade 

börjat där. 

Ja det var vår räddning alltså. Jag vet inte hur de hade gått annars. 

Och sen har det ju varit så att när man har varit ledsen och nere för 

saker som har hänt så kan man gå till föreningen precis när man vill och 

få någon att prata med. Jag tycker det har varit jättebra, de har hjälpt 

mig. 

Positiva erfarenheter 

Intervjumaterialet visar att familjer, där barnen kommit ifrån missbruket, kan se att de 

fått positiva erfarenheter trots att deras liv blivit omtumlande och negativa förändringar 

har skett i vardagen. De påpekar även att de antagligen inte hade kunnat se missbruket 

som något positivt om barnen fastnat i missbruket. Det insamlade materialet visar även 

att föräldrarna inte hade velat vara utan den erfarenheten som missbruket medförde, fast 

de hade inte velat få erfarenheten på grund av hur de fick den.  
 

Ja, i och med att R kom ur sitt missbruk så kan jag göra det, inte annars 

tror jag, annars skulle det nog vara väldigt svårt att se något positivt 

med det men i att med att han har slutat att missbruka så ser jag många 

positiva saker. 

 

Ja om jag tittar på mig själv så tycker jag nog att jag har fått en positiv 

erfarenhet. En erfarenhet som jag vill ha men även som jag skulle kunna 
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tänka mig att vara utan kanske i och med att jag fick det på grund av 

mina barn. 

 

Intervjumaterialet visar att föräldrarna har blivit mer ödmjuka och öppna mot människor 

som är utsatta i samhället och att de värderar livet på en annan nivå nu, då materiella 

ting inte längre har lika stor betydelse.  

 

Det är mycket positivt även om man alltid har varit ödmjuk och så så 

tycker jag att jag ser aldrig ner på folk överhuvudtaget, utan de kan ju 

finnas vissa situationer som man kan hamna i även om det är missbruk 

eller annat. Det var som tjejen vi såg när vi var och handlade, hon hade 

bara sandaler på sig och man såg på henne att hon mådde skit, man 

ville bara ta tag i henne men det handlar ju om att människor bryr sig 

inte så mycket. 

 

Framförallt så lärde jag mig att, alltså man blir mer ödmjuk till livet, 

man blir inte så fördömande, man uppskattar saker och ting mera än 

vad man kanske tidigare gjorde. Man uppskattar livet mera än det som 

handlar om pengar, prylar, bilar eller någonting sånt. Man var nöjd 

med det som fanns, man var nöjd om de var lugnt och att läget 

förbättrades hela tiden. 

 

Det insamlade materialet visar att missbruket har medfört en positiv effekt på 

kommunikationen mellan familjemedlemmarna och att deras relation har blivit starkare 

på grund av missbruket. 

 

Vi pratar klartext med varandra, vi står varandra ännu närmre än vad 

man någonsin kan göra när man har gått igenom en så här sak ihop. 

I dagsläget efter att R slutat att missbruka så finns det en väldigt öppen 

och ärlig konversation, det fanns det också fast inte på samma sätt. Jag 

tror att vi är väldigt rak på sak när det gäller varandra vad vi känner 

och tycker, vi kan prata bättre än dag än någonsin, både hans 

småsyskon och han och vi eftersom vi har gått genom det där svåra.  

 

Intervjumaterialet lyfter fram betydelsen av att föräldrarna måste hålla ihop under en så 

pass pressad situation. Föräldrarna menar att det är viktigt att komplettera varandra då 

man inte alltid klarar av att vara stark i alla tillfällen.  

 

Jag fick en ny man som tänkte annorlunda och strutsen försvann. Det är 

ju en förutsättning för att båda ska kunna jobba med problemet och att 

man väntar in varandra så att om när vår son ringde på telefonen i 

början så kunde jag inte ta det, utan jag var inte där, utan då fick oftast 

min man säga och markera vissa saker.  

Sammanfattning av resultat 

Intervjupersonerna menar att de upplevde sorg och förtvivlan när de upptäckte att deras 

barn missbrukade. Föräldrarna påpekar också att familjens vardag förändrades radikalt 
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och att familjen utsattes för en stor påfrestning som led till att familjerelationerna 

försämrades. Enligt föräldrarna till de missbrukande barnen övergick sorgen till skuld 

och skam som resulterade i att familjen isolerade sig från omvärlden. Isoleringen 

berodde på att de inte ville dra in någon utifrån i familjens kaos men också att de kände 

att samhället stämplade dem för att vara dåliga föräldrar. 

På grund av stämplingen av samhället kände föräldrarna sig mindre värdefulla då 

samhället tror att missbrukare föds av dåliga hemförhållanden och dålig uppfostran. 

Föräldrarna till de missbrukande barnen vill poängtera att fallet inte måste vara så, då 

föräldrarna menar att de satsat mycket på barnen och att de aldrig hade trott att deras 

barn skulle sluta som missbrukare. 

Intervjupersonerna menar att de förlorade flera anhöriga under missbrukets gång men 

att deras riktiga vänner stannade kvar för att stötta och lyssna då de inte kunde ge råd 

eftersom de själva inte varit i samma situation.  Intervjupersonerna menar att de har 

blivit svikna av myndigheterna då de inte fått den hjälp och stöd de hade behövt. 

Föräldrarna upplevde att myndigheterna tyckte att de var jobbiga och föräldrarna fick på 

grund av det vidta drastiska åtgärder som ledde till att barnen fick behandling. 

Föräldrarna beskriver FMN som en räddning när myndigheterna svek. FMN visade att 

föräldrarna inte var ensamma om sin situation och att de med hjälp av deras egna 

erfarenheter kan hjälpa varandra. Trots att missbruket medfört mycket negativt för 

familjen kan föräldrarna ändå se att de har fått positiva erfarenheter nu i efterhand när 

deras barn kommit ur missbruket. Föräldrarna menar att familjemedlemmarna har blivit 

ärligare mot varandra och att de har blivit mer förstående för samhällets utstötta.  

Teoretisk problematisering 

Inom systemteorin så hålls fokus på helheten. En familj kan beskrivas som en helhet 

och därmed när en av delarna (individen) i familjen (helheten) utvecklar ett problem 

som till exempel ett missbruk påverkar det alla delarna samt helheten. I 

intervjumaterialet visas det att när en familj drabbas av att ett barn i familjen har 

missbruksproblem mår hela familjen dåligt, vilket även visas i en studien gjord av 

Usher, Jackson & O´Brien, 2007b, där det upptäcks att familjer med ett barn som 

missbrukar skadas på grund av missbrukarens beteende och alla familjemedlemmar blir 

drabbade. Klimatet blir tufft och kallt för många i familjen. Det kan vara svårt att inom 

ett mänskligt system som familjen, att upptäcka problem liknande dessa. En familj gör 

anpassningar till förändringar gradvis vilket gör det svårt att upptäcka. Förändringar i 

beteenden uppstår oftast successivt och den övriga familjen märker inte vad som 

händer. Tydliga gränser och regler familjen haft suddas ut och förändras tillsist så 

mycket att de självreglerande systemen inte längre vet hur de ska fungera.  Usher, 

Jackson & O´Brien (2007b) menar att föräldrarna är blåögda när det gäller deras barn 

och de vill inte inse att deras barn har börjat ljuga, stjäla och bryta löften just för att 

kunna upphålla sitt missbruk.      

 

Missbruksproblem bidrar med bland annat ökad stress, ångest och destruktivitet för 

missbrukaren. Samtidigt som dessa problem finns hos missbrukaren finns de även hos 

den övriga familjen. För att kunna återskapa en balans och en stabilitet som familjen 

behöver för att fungera så tar man oftast till fel medel och man hanterar inte situationer 

på rätt sätt. I intervjumaterialet visas att flera föräldrar upplevt en stor känsla av 
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maktlöshet, dels för att inte kunna hjälpa sitt barn och dels för att dom tvingats möta ett 

problem som de aldrig trodde de skulle behöva möta. En intervjuperson nämner att hon 

har skrikit, gråtit, bönat och bett, till och med bett sina barn fara till ett land där pepparn 

växer. Det uttalandet tyder på att när en förändring sker i ett system så gör man allt man 

kan för att återställa balansen trots maktlöshet. I studien gjord av Pearson (2000) menar 

man att föräldrarna till barn som missbrukar egentligen bara har tre val och dessa är: att 

ta tag i problemet direkt, tolerera missbruket eller att säga upp kontakten. De menar 

också att de två sista alternativen egentligen inte är bra för varken föräldrarna eller 

barnen. Men om föräldrarna inte får något lämpligt stöd kan brytning med barnet vara 

det ända sättet dom fungerar för familjen.   

 

Kommunikationen spelar en stor roll inom systemteorin. I en familj med 

missbruksproblem finns flera kommunikationsbrister. Barn som missbrukar vill inte 

berätta för sina föräldrar utan ljuger hellre istället. Föräldrar vill inte se och därmed 

frågar de inte heller om ett misstänkt problem. Att kommunikationen inte fungerar visar 

att systemet inte fungerar. I intervjumaterialet framkommer det att familjemedlemmarna 

slutade prata med varandra då de inte ville diskutera missbruket. De försökte istället 

dölja känslorna samt rädda övriga i familjen från att upptäcka vad som pågick. 

 

Lögner är vanliga i familjer där missbruksproblem råder. Det missbrukande barnet 

ljuger för sina föräldrar, syskonen ljuger för föräldrarna för att på ett konstigt sätt 

försöka hinna ”rädda” sitt syskon, föräldrarna ljuger för varandra för att bespara den 

andra problem. Förnekelse varvat med lögner, allt för att försöka återskapa en balans 

emellan familjemedlemmarna. Relationerna inom familjen och relationer till andra 

påverkas av barnet missbruksproblem. I intervjuer nämner föräldrar att relationerna 

inom familjen har varit som en berg- och dalbana, dock med fler dalar än berg. 

Relationer beskrivs som dåliga under missbruksperioden och att systemet som en familj 

inte har fungerat. På grund av ett problem som egentligen bara rör en individ drabbar 

således hela familjen. Det uppstår cirkulär kausalitet, vilket innebär att en persons 

handlingar i ett system får svar av andra personer i samma system.  

 

Eftersom familjen tvingas anpassa sig efter den enskilda individen så utvecklas ofta ett 

medberoende hos de övriga familjemedlemmarna. I intervjumaterialet nämns att 

föräldrar låtit det missbrukade barnet komma hem, äta upp sig och vila upp sig och 

skjutit till med pengar och på så sätt förlängt och frigjort ytterligare möjligheter att 

fortsätta missbruka. De övriga familjemedlemmarna utvecklar ett skyddande beteende 

gentemot det missbrukande barnet. Genom att familjen utvecklar en så pass skyddande 

värld för sig själva och missbrukaren leder detta ofta till isolering. Intervjupersonerna är 

alla överens om isoleringen från omvärlden som sker. Man väljer att isolera sig på 

grund av skam och skuld. Man vill inte att någon ska få veta att man har problem. 

Familjen blir då ett ”slutet” system som inte får tillräckligt med information utifrån. 

Systemet lever endast efter sina egna lagar och tappar så småningom greppet om sig 

själva som en familj. Detta är det första stadiet till att systemet faller samman. 

 

Ett annat system är samhället som i sin tur består av olika sub- och suprasystem som 

också påverkar varandra. Familjen måste anpassa sig till samhällets förändringar och 

det sker inte alltid smärtfritt. I intervjumaterialet framkommer att föräldrarna inte 

kunnat acceptera att deras barn missbrukar. Man har inte begripit vad drogmissbruk 
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innebär och hur det yttrar sig. Man har trott att missbruksproblem endast drabbar 

familjer i en lägre samhällsklass där man lever under dåliga förhållanden. Vi befinner 

oss i ständig påverkan; system förändras, samhället förändras och därmed måste 

familjen kunna hantera de yttre och inre krav som finns för att överleva.  

DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras metoden som använts under arbetets gång. Svårigheter och 

metodologiska brister som stöttes på under arbetsprocessen kommer här att tas upp. 

Reflektioner kring centrala delar av resultatet presenteras under resultatdiskussion. 

Under slutsatser och implikationer diskuteras slutsatser och vad vi anser om vidare 

forskning på området. 

Metoddiskussion 

Från början var det huvudsakliga syftet att få en ökad förståelse för hur det är att vara 

förälder till ett barn som missbrukar. Det är fullt möjligt att besvara men för att utöka 

området ytterligare så skrevs frågor angående relationer inom familjen och till andra 

med i problemformuleringen. Vi bedömer att studiens syfte är uppnått då vi har fått ta 

del av hur det är att vara förälder till ett barn som missbrukar. Föräldrar har berättat 

utifrån sig själva hur relationerna inom familjen och hur relationer till andra människor 

samt samhället har påverkats utav deras barns missbruk. Innan undersökningen 

genomfördes söktes litteratur med tidigare forskning inom ämnet samt utfördes en 

pilotstudie för att genom de sättet hinna upptäcka eventuella fel och brister i 

intervjuguiden. Vi fick en del oväntade svar på frågorna vi ställde under pilotstudien 

och därför ändrades och lades det till fler frågor som passade bättre in under respektive 

tema.  

 

Vi valde en stor anhörigförening i Sverige som heter FMN där vi försökte finna 

respondenter till vår studie. Första tanken var att utföra intervjuer på lokala kontor men 

på grund av att få personer ville ställa upp så fick vi kontakta de större kontoren och 

utföra telefonintervjuer. Tre telefonintervjuer och en vanlig intervju utfördes. Vi anser 

att kanske hade intervjuerna berikats ytterligare om vi hade kunnat utföra 

telefonintervjuerna öga mot öga då man kan känna av stämningen på ett bättre sätt än 

genom telefon. Det hade kunnat fånga en mer nyanserad bild och vi hade kunnat fånga 

känslor som inte kan fångas genom telefon. Det finns också en risk för att vår studie har 

färgats av den goda tron på just den här anhörigföreningen då vi intervjuat föräldrar som 

även arbetar på FMN. Därför önskar vi att vi hade kunnat intervjua fler personer från 

andra föreningar eller föräldrar som inte hade någon kontakt med någon stödförening. 

Dock blev detta för svårt på grund av att det var svårt att hitta personer som ville 

medverka samt att tiden sprang iväg.  

 
Hermeneutiken med en kvalitativ inriktning har använts som forskningstradition i den 

här studien. En forskningstradition där man använder sig av ett subjektivt 

tillvägagångssätt ansågs vara lämpligt i relation till studiens syfte. Som analysmetod för 

tolkning av resultatet användes meningskoncentrering. Metoden bidrog med ett tydligt 

tillvägagångssätt. Genom att använda oss av den här analysmetoden så kunde vi utan 

större problem plocka ut teman som sedan fick respektive underrubriker. För att ge 

läsaren en så stor bild och tillgång av intervjupersonernas egna ord så har mestadels 
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intervjucitat används för att presentera resultatet tillsammans med en del deskriptiv text. 

Den teoretiska problematiseringen fick ett eget avsnitt då det fanns en risk för att texten 

skulle upplevas som förvirrande om det blandades med resultatets innehåll.  

 
Ett antal kvalitetskriterier har uppfyllts för att uppnå trovärdighet och äkthet i den här 

studien. Skapandet av en tillgänglig och fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen anses vara uppfyllt. Redogörelserna av problemformulering, urval, 

val och tillämpning av analysinstrument, teoretiska utgångspunkter samt resultatets 

tolkning bidrar till att studiens överförbarhet samt pålitlighet är stor. Intervjupersonerna 

har fått läsa igenom transkriberingen av intervjuerna för att kunna styrka och 

konfirmera studiens resultat samt att vi inte har låtit personliga värderingar påverka 

tolkningen av intervjuerna. På grund av etiska skäl och för att vi vill skydda 

intervjupersonerna har vi valt att inte redovisa vissa uppgifter i resultatets innehåll som 

har med intervjupersonernas identitet att göra. De möjliga åtgärder som man kan vidta 

vid en undersökning, som nämns under etiska riktlinjer, har uppfyllts. Strävan efter att 

ge en så rättvis bild som möjligt av intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av 

sitt/sina barns missbruk har varit något som vi har värderat högt. Den färdiga studien 

kommer att skickas till alla som medverkat för att försöka uppnå en ontologisk 

autencitet vilket betyder att deltagarna får en bättre förståelse för sin sociala situation 

samt en pedagogisk autenticitet, vilket innebär att intervjupersonerna får en förståelse 

för att det finns andra i samma situation.  

 

Ett missiv, (se bilaga II), där etiska riktlinjer enligt vetenskapsrådet förklaras och 

beskrivs skickades ut till intervjupersonerna. Det var inte alltid intervjupersonerna hade 

läst missivet så för att försäkra oss om att intervjupersonerna var medvetna om att deras 

identitet inte på något sätt skulle kunna spåras så tog vi upp det innan intervjun började. 

I början, när vi utgick ifrån att skaffa intervjupersoner ifrån de lokala kontoren fanns en 

viss rädsla för att intervjupersonerna skulle kunna gissas fram av andra läsare. Dels på 

grund av det här och på grund av dålig tillgänglighet så valdes istället personer som inte 

har någon lokal anknytning. Föreningen benämns med namn men då föreningen har ett 

50-tal kontor, med väldigt många medlemmar, i landet så är det en liten risk att man kan 

spåra intervjupersonernas identiteter.  

Resultatdiskussion 

Att leva i en familj där någon missbrukar gör att livet blir kaotiskt och oförutsägbart. 

Om det är barnet som missbrukar väcks stor sorg och förtvivlan för föräldrarna som har 

försökt att skydda barnet i alla lägen. Missbruket blir ett heltidsjobb för föräldrarna då 

missbrukaren och drogen sätts i fokus och föräldrarna går in i ett tillstånd som är svårt 

att förstå för dem som inte varit i samma situation.  

I intervjumaterialet kommer det fram att flera syskon vetat om missbruket men inte 

berättat det för föräldrarna på grund av att de inte vill göra sina föräldrar ledsna och 

besvikna. Om man inte har ett syskon som missbrukar är det inte lätt att förstå den press 

syskonen utsätts för. Föräldrarna upplever sig svikna av sina andra barn när de inte 

avslöjar missbruket. När föräldrarna upptäcker och får beskedet om att barnet 

missbrukar får syskonen automatiskt skulden för att de inte informerat föräldrarna 

tidigare. Egentligen är det inte syskonens fel utan den förtvivlan och sorg de känner som 

övergår till rädsla om vad drogen egentligen gör med deras dotter/son. Att föräldrarna 
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förnekar missbruket är också vanligt, detta kan resultera till att missbruket går längre än 

vad det egentligen hade behövt. Butler & Baulds (2005) forskning bekräftas genom de 

svar vi har fått fram i våra resultat, att vissa föräldrar förnekat sitt barns missbruk då de 

inte riktigt förstått vad som var fel och att man inte heller kunde acceptera att barnet var 

inblandad i sådana aktiviteter.  

Vi tror att genom att sprida information om narkotika i samhället kan föräldrarna koppla 

de udda beteenden som barn uppvisar på grund av drogerna till att det just kan röra sig 

om missbruksproblem. Föräldrarna menar att de har märkt barnets förändringar men 

inte har haft någon aning om att det har kunnat vara narkotika. Vi menar att samhället 

informerar föräldrarna för dåligt om narkotika då de flesta föräldrar inte är bekanta med 

vilka effekter de har på barnen och deras beteende. Genom att ge föräldrarna mer 

kunskap om narkotika tror vi att föräldrar och myndigheter hade kunnat fånga upp dem 

i tidig ålder och på det sättet ge dem en tidig och bättre behandling. 

Tidigare forskning gjord av Butler & Bauld (2005) visar att den största anledningen till 

att familjer med ett barn som missbrukar är på grund av skam och skuld gentemot 

omgivningen vilket även bekräftas i våra resultat. Föräldrarna beskriver att de har 

isolerat sig från omvärlden och det kan betraktas som något frivilligt eller att föräldrarna 

bara bryr sig om sin familj samt sig själva. Att föräldrarna drar sig tillbaka kan vara 

underligt för de anhöriga då de inte förstår varför de inte vill ha hjälp. Det som är viktigt 

att lägga fram är att föräldrarna inte vill isolera sig på grund av att de bara bryr sig om 

sig själva utan för att de känner skam som bidrar till att de isolerar sig från omvärlden. 

Intervjupersonerna berättade att de inte ville dra in någon i sin vardag som alltid är 

oförutsägbar med alla dess lögner och svek. Vardagslivet förändras radikalt för 

familjerna där drogmissbruk är ett problem. Det visar att hela familjen är i behov av 

stöd och hjälp då de genomgår en stor förändring  som mestadels består av lidande och 

påfrestningar. Föräldrarna hanterar inte sina egna känslor utan riktar all uppmärksamhet 

åt det missbrukande barnet. Därför är det viktigt som behandlingspedagog att lyfta fram 

de övriga familjemedlemmarnas känslor och tankar så de vågar be sina vänner och 

bekanta om hjälp och inte stöta bort dem. 

Kriminalitet är något som ofta växer fram genom missbruket och det är en vanlig 

anledning till varför föräldrarna drar sig bort från vänner och bekanta. De skäms och vill 

inte att vänner och anhöriga ska drabbas. Om ett missbrukande barn stjäl från familjen 

är det något som familjemedlemmarna kan komma över och ta konsekvenserna av, men 

om barnet stjäl eller utför annan kriminalitet mot bekanta och nära skadas även 

vänskapen. Detta resulterar i att föräldrarna inte vill ha sina barn hemma när familjen 

har besök. Förändringarna i vardagen medförde att föräldrarna offrade både sina 

vardagssysslor och jobb. Studien visar att föräldrarna inte har fått det stöd och hjälp som 

de hade behövt för att klara av den känslomässiga press som de utsattes för. Genom att 

ge föräldrarna stöd genom samtal, både enskilt och i grupp med andra i samma 

situation, tror vi ger en möjlighet till att föräldrarna vågar prata om sina egna känslor, 

familjesituationen samt att hjälpa dem att orka kämpa vidare till ett välbefinnande. Vi 

menar att med hjälp av myndigheter eller någon annan som stöttar kan dessa känslor 

förmildras och man kan förhoppningsvis få föräldrarna att förstå att de inte kan antas 

ansvara för barnens handlande. 

Man får inte glömma att hela familjen drabbas när barnet missbrukar och att föräldrarna 

ofta försöker dölja att något är fel så att familjen kan betraktas som en vanlig familj. 
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Egentligen är det inte ovanligt att missbruket döljs under en längre tid eftersom alla i 

familjen kommer in i ett slags mönster som fokuserar på missbrukaren och missbruket. I 

en av studierna gjord av Usher, Jackson & O´Brien (2007a) menar man att föräldrarna 

till det missbrukande barnet vill kunna hantera situationen genom att sätta in de åtgärder 

som de anser vara bra. Eftersom föräldrarna aldrig slutar hoppas på att någon av deras 

åtgärder ska fungera strävar de ständigt efter nya insatser som ska ge ett lyckat resultat. 

När familjen har försökt en längre tid känner föräldrarna sig tvungna att genomgå 

drastiska åtgärder. Föräldrarna berättar att de då har fått be sina barn lämna hemmet på 

grund av starka psykiska påfrestningar för resterande familjemedlemmar. I vår studie 

visades att föräldrarna hade varit tvungna att ställa ultimatum till barnen gällande deras 

missbruk. Sluta eller fortsätta. Valde de att fortsätta var de inte längre välkomna.   

Känslorna man upplever när man utvecklat ett medberoendebeteende som beskrivs i 

Scaturos (2000) artikel visas även i intervjumaterialet. Föräldrarna berättar om att varje 

familjemedlem tar på sig ett mycket stort ansvar medan missbrukaren styr familjen. Ett 

medberoendebeteende innebär att man blir upptagen av hur missbrukaren mår, vad den 

gör och vad den tänker. Man tappar fokus på sig själv och låter sig styras av 

missbrukaren. På ett sätt förlorar man kontakten med sig själv och glömmer ofta de 

andra barnen i familjen. På grund av föräldrarnas kärlek till sina barn anpassar de sina 

egna liv efter barnets missbruk och ser inte själv vad man tror ens ”goda” handlingar har 

för konsekvenser, då föräldrarna endast möjliggör barnets missbruk. Föräldrarna lät sina 

missbrukande barn komma hem, vila, betalade deras räkningar, gav dem gratis 

matkassar samt sovrum som gav barnen möjlighet till att fortsätta missbruka. Vi anser 

att medberoende är ett bra begrepp som beskriver hur vardagslivet ser ut för en familj 

med ett missbruk då alla familjemedlemmar blir mer eller mindre medberoende under 

missbrukets gång. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att alla 

familjemedlemmar ska erbjudas hjälp och stöd då  ett medberoendebeteende ofta 

utvecklas som är svårt att ta sig ur på egen hand. Samhället kanske ser medberoende 

som något frivilligt fast det oftast är ett påtvingat beteende. Morgan (1991) skriver om 

att medberoendebeteenden är något som borde belysas inom familjen. Genom att göra 

detta anser vi att familjen kan få en bättre förståelse för hur medberoendebeteendet 

faktiskt skadar relationer samtidigt som det skapar ohälsosamma förhållanden. Genom 

att förklara begreppet för familjemedlemmarna tillåts dem fokusera på sina egna känslor 

och de kan få hjälp att inse att deras medberoendebeteende är destruktivt för dem själva. 

Familjemedlemmar får då också hjälp att inse att även de själva har någonting att 

återhämta sig ifrån. Men även detta blir komplext då Gerdner (1999) menar att man inte 

riktigt har någon riktig definition på begreppet medberoende, då kan det bli svårt att på 

ett riktigt sätt berätta för de resterande familjemedlemmarna vad medberoende 

egentligen är för något.  

Föräldrarna beskriver hur bekanta och vänner drog sig tillbaka och tog avstånd från 

familjen. Förlusten av vännerna och  bekanta kan förklaras genom rädsla som grundar 

sig på okunskap om missbruk och droger. Samhället sätter lätt en stämpel på föräldrarna 

då samhället menar att missbrukare kommer från dåliga hemförhållanden och dålig 

uppfostran. Andra i samhället vill inte ha något med ”pundare” att göra och trots att 

man känt familjen sedan tidigare kan missbruket sätta stopp för deras vänskap. 

Samhällets sätt att se på missbruk är inte ovanligt och ganska självklart för många  men 

det man inte tänker på är missbrukarens familjer som samtidigt blir drabbade. En 

intervjuperson berättar att till och med missbrukarens mormor tog avstånd från familjen 
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och att de inte hade någon kontakt så länge missbruket pågick. Så man får även ha i 

tankarna att våra generationer ser olika på missbruk och droger. Mormodern trodde att 

missbruket direkt skulle leda till döden medan vissa föräldrar idag menar att vissa 

droger är ofarliga. Samhället måste förändra sin syn på samhällets utsatta och inse att 

allt förändras, även missbruksproblematiken. Tillgängligheten av droger har idag ökat 

och samhället har en stor press på dagens unga vilket gör att man söker sig till friare 

gemenskaper där man kan få slappna av och där droger ofta lockar. Blomqvist (år) 

menar att tillgänglighet, socialt tryck, substansens farmakologi, personlighetsfaktorer 

och norminlärning är diskreta orsaksfaktorer som spelar in när en individ inleder ett 

missbruk. Därför är det viktigt att titta på de faktorer som finns runtomkring och  vad 

det är som gör det möjligt för en ungdom att missbruka, samt varför vissa ungdomar tar 

till droger och alkohol för att klara av vardagen. Behandlare som vistas med dessa 

ungdomar ska kunna se hur personliga egenskaper spelar in då ”aktörsmodellen” menar 

att ungdomar förhåller sig olika till de diskreta orsaksfaktorerna. 

I en situation som denna är det viktigt att myndigheter ger stöd och hjälp till föräldrarna 

då de automatiskt hamnar i skymundan. Myndigheter borde erbjuda föräldrarna 

terapisamtal samt ge råd till hur de ska kunna hantera barnets missbruk. Studien visar att 

föräldrar upplever att myndigheter inte lyssnat på dem då de sökt hjälp och har istället 

fått känslan av att vara till besvär. Det borde myndigheterna förändra då det kan 

resultera i att föräldrarna inte vågar söka hjälp överhuvudtaget. Myndigheterna ska 

istället ge familjemedlemmarna positiv respons då de har vågat ta kontakt och är villiga 

att ta till åtgärder för att hjälpa sitt barn istället för att dölja problemet och isolera sig. På 

grund av negativa upplevelser av myndigheterna med bristande hjälp och stöd samt 

bristande förtroende berättar föräldrarna om hur de tillslut har varit tvungna att ställa ett 

ultimatum till sitt missbrukande barn. När missbruket blir en för stor påfrestning på 

familjen finns det inte mycket annat att göra än att ge missbrukaren ett val. Antingen 

kräver man att missbrukaren slutar med droger med hjälp av behandling eller stänger 

föräldrarna dörren och öppnar den inte igen förrän det missbrukande barnet har tagit 

avstånd ifrån drogerna. Problemet med att ställa ultimatum är att missbrukaren kan 

komma tillbaka och be om att få komma hem igen på grund av exempelvis ingenstans 

att bo och brist på pengar till mat. Mulford (1989) menar att stöd och krav från 

omgivningen, normer och regler nya livschanser samt mål till en framtid i 

nykterhet/drogfrihet  är faktorer som underlättar rehabiliteringen, ökar 

handlingsutrymmet och motverkar missbruk hos ungdomar. Då är det viktigt att kunna 

stå på sig och inte tro att pengarna man ger barnet går till mat utan de kommer gå till att 

fortsätta missbruka. Flera föräldrar har berättat att anhörigföreningen har varit en stor 

hjälp i dessa situationer. Därför är det viktigt för myndigheterna att hänvisa föräldrarna 

till en sådan förening om de själva inte kan hjälpa. Man kan också diskutera den 

eventuella bristen på kunskap om missbruk hos de som arbetar på socialtjänsten samt 

missbrukets påverkan på familjen. Kunskap inom området och förståelsen för 

föräldrarnas förtvivlan och rädsla hade hjälp både myndigheterna och familjerna med 

deras problem.  

Med hjälp av anhörigföreningen FMN som intervjupersonerna vänt sig till har 

föräldrarna lyckats förändra sitt sätt att uppträda gentemot missbrukaren och de övriga i 

familjen. Med hjälp av att prata med andra i samma situation har föräldrarna inte känt 

lika stor skuld och skam och det är hjälp och stöd som alla föräldrar borde bli erbjudna.  
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Slutsatser/implikationer …. 

Vi bedömer att vi uppnått studiens syfte då studien belyser intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter av hur det är att vara förälder till ett barn som missbrukar 

och samtliga studiens frågeställningar besvaras. Studien har lett till en större och 

djupare förståelse för föräldrar som har ett barn som missbrukar samt vilka förändringar 

och uppoffringar föräldrarna gör för sina barn. Trots att barnen sviker och ljuger 

försvinner aldrig hoppet om en drogfrihet och förening med barnet.    

Vi anser att det råder brist på forskning inom området där fokus ligger på upplevelser 

och känslor som föräldrar och övriga familjemedlemmar upplever när ett barn i familjen 

börjar missbruka. Vidare forskning behövs för att minska lidandet och öka 

välbefinnande hos föräldrar som har ett missbrukande barn. Det är tydligt att familjen är 

en grupp som behöver hjälp och stöd för att kunna hantera sitt barn med 

missbruksproblem. Samtidigt som man ska försöka hjälpa barnet måste man själv tänka 

på sitt eget välbefinnande och de övriga relationerna inom familjen och till 

omgivningen. Kunskap inom området behöver spridas till allmänheten. Det gör att 

familjer med samma problem får information om var de kan vända sig för att få hjälp 

och stöd och få chansen att träffa andra människor i samma situation. Genom att sprida 

information om droger i samhället minskas risken för fördomar och att andra stämplar 

familjer där missbruk finns. Forskning leder till kunskap och genom kunskap kan man 

informera andra som gör att människor förstår att problemet är uppmärksammat och att 

det finns andra familjer med liknande problem.  
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Bilaga I 

 PAGE I 

Missiv 
 

Missiv till deltagare i studien: Att vara förälder till ett barn som missbrukar 

 

Vi använder oss av Vetenskapsrådets riktlinjer i samhällsvetenskaplig forskning. För att 

göra allt vi kan för att ditt medverkande 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 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 

du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter och kunskaper.  

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 känner dig motiverad att delta i vår studie. För oss är det av stor vikt att du 

vill delge dina erfarenheter och kunskaper till oss. Då det är av intresse för oss att ta del av.  

 

 

Sanna Gregersen 

Evelina Törnblom 

 

Växjö 280111 
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Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg  

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 



Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

 

Tema – Bakgrund 

1. Vem är det som missbrukar? 

2. Hur länge har missbruket pågått? 

3. Hur såg er relation ut när missbruket pågick? Hur ser den ut nu? 

 

Tema – Erfarenheter och upplevelser 

1. Hur är det att vara förälder till ett barn som missbrukar?  

- Vill du dela med dig av några speciella situationer?  

2. Hur var vardagslivet under den tiden missbruket pågick? 

3. Har relationerna inom familjen förändrats? 

- Ifall ja, hur och vilka relationer? 

4. Hur har relationer med omgivningen och andra familjer påverkats av att ditt barn 

missbrukar/missbrukat? 

5. Kan du som förälder se att missbruket har gett med sig någon positiv erfarenhet? 

 

Tema: Behandling  

1. Har barnet fått behandling? 

- Om ja, isåfall vad för behandling? 

2. Har du fått medverka i behandlingsarbetet? 

- Om ja, isåfall på vilket sätt, ge exempel? 

- Om inte, hade du velat medverka i behandlingsarbetet? 

3. Hur ser du på behandlingen som erbjudits?  

- Anser du att det har fungerat bra?  

- Om inte, hur hade du önskat att det såg ut? 

4. Hur såg de ut för er när barnet kom tillbaka? 

 

Tema: Stöd åt närstående 

1. Har ni någon kontakt med någon anhörigförening? 

2. Hur kom ni i kontakt med anhöriggruppen? 

3. Hur upplevde du den hjälpen/stödet? 

4. Hur upplevdes stödet och eventuell hjälp ifrån anhöriga och vänner? 

5. Hur tycker du att anhöriggruppen fungerar? 

6. Hade du någon professionell person du kunde vända dig till när det uppstod svåra 

situationer? 

- Om nej, hade du velat bli erbjuden mer stöd? 

7. Kändes det som att myndigheter lyssnade på dig/er när ni behövde ha hjälp? 

 

 

Avslutningsfråga: Finns det något mer som du skulle vilja lyfta fram av hur det är att vara 

förälder till ett barn med missbruksproblem? 

 


