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INLEDNING 

Det har skett en attitydförändring i samhället bland ungdomars inställning till 

narkotika, vilket går att se i den ökade konsumtionen. Det förekommer i större 

utsträckning idag att ungdomar blir erbjudna samt vet hur de kan få tag på 

narkotika. Det är oftast anhöriga som har de första misstankarna om att ungdomen 

använder narkotika (CAN, 2010). Kinney och Leaton (2010) menar att det finns 

en tendens att inte ta ungdomar med problem på allvar och inte se att de är sjuka 

på grund av att ungdomar i allmänhet är friska. Alkoholproblem hos en ungdom 

kan viftas bort med en förklaring att det bara är en fas eller en del i 

tonårsperioden. Ungdomars missbruk kan pågå under flera år utan att 

diagnostiseras. Detta till följd av att ungdomar är ”duktiga” på att dölja sina 

problem samt omgivningens tendens till att ignorera problemet (Kinney & Leaton, 

2010). Alkoholdebuten bland ungdomar är idag lägre än den varit tidigare. Maria 

Ungdom i Stockholm är Sveriges största mottagning med inriktning på ungdomar 

med missbruksproblem. Antalet patienter har ökat med 50 % sedan mitten på 

1990-talet. På Maria Ungdom arbetar man mycket med familjen och menar att i 

en familj där en ungdom missbrukar är hela familjen i kris. Därför är ett intensivt 

arbete med patienten och familjen viktigt (Agerberg, 2010). 

       Ofta brukar man beteckna alkoholism som en familjesjukdom på grund av att 

alkoholproblemen i hög grad påverkar närstående till den alkoholberoende. 

Familjemedlemmar kan inte heller ignorera den alkoholberoende. I vardagen får 

familjemedlemmarna handskas med symptomen från sjukdomen i form av 

beteendemässiga förändringar. I längden kan även övriga familjemedlemmar få ett 

sämre välbefinnande och relationerna inom familjen kan börja fungera sämre 

(Kinney & Leaton, 2010). Föräldrar vars barn missbrukar alkohol och andra 

droger upplever ofta en stor skuld, skam och ångest över barnets situation 

(Jackson m.fl., 2006; Shelef m.fl., 2007; Skårner, 2001). Flera föräldrar upplever 

en stor ensamhet och lämnas ofta själv att ta itu med konsekvenserna av barnets 

missbruk (Jackson m.fl., 2006).  

       Bakom varje ungdom som hamnat i drogmissbruk finns ofta en familj. Stöd 

till föräldrar vars barn missbrukar alkohol och andra droger har inte tidigare fått 

stor uppmärksamhet inom forskningen. Vikten av att föräldrar och anhöriga ska få 
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stöd under och efter ungdomens missbruk har visat sig i tidigare forskning vara av 

stor vikt då skam, skuld och oro tynger föräldern. Det kan krävas professionell 

hjälp och stöd för återuppbyggnad av familjen igen. Studiens syfte är att 

undersöka om stöd erbjuds till föräldrar vars barn missbrukar alkohol och andra 

droger i en medelstor kommun i Sverige och i så fall vilket stöd de får. Tanken är 

att angripa problemet från två olika håll med både ett myndighetsperspektiv och 

ett föräldraperspektiv. Vi ställer följande frågor: Vilka rutiner och arbetssätt har 

socialtjänsten när det gäller stöd till föräldrar med barn som missbrukar alkohol och andra 

droger? Har föräldrarna blivit erbjudna stöd av Socialtjänsten och hur har det i så 

fall uppfattats av föräldrarna? Varför är det viktigt med stöd till föräldrar vars 

barn missbrukar alkohol och andra droger? 

METOD 

Materialet i studien bygger på semistrukturerade intervjuer med föräldrar från 

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), Socialtjänstens Öppenvård, 

Socialtjänsten samt Forskning och Utveckling (FoU). Intervjumetoden valdes för 

att få möjlighet att ställa öppna, djupgående frågor samt följdfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2009). I denna studie valdes respondenter efter geografiskt område. 

Kommunen och respondenterna är anonyma. Kommunen är en medelstor stad i 

Sverige. Respondenterna för studien kontaktades genom ett snöbollsurval då det 

inte är möjligt att göra ett stickprov eftersom det är oklart hur populationen ser ut. 

Eftersom snöbollsurval är ett icke-sannolikhetsurval innebär det att studiens 

resultat inte går att generalisera på en större population (Bryman, 2011). FMN är 

en självhjälpsgrupp som erbjuder råd och stöd till föräldrar som har barn i 

missbruk. De arbetar även för att sprida information om droger och missbruk till 

allmänheten. En viktig aspekt är att föräldrarna som vänder sig till FMN kan få 

prata med andra föräldrar i samma situation (Riskbruk).  

       Öppenvården är en mottagning under socialtjänstens regi som är riktat till 

personer över 16 år med alkohol- och narkotikaproblematik samt stöd till deras 

anhöriga. Stöd och behandling erbjuds både som enskilda samtal, par-, grupp- och 

familjesamtal. Som anhörig till en person med missbruksproblematik kan man 

vända sig till Öppenvården för att få stöd i sin situation, antingen genom 

Socialtjänsten eller direkt till Öppenvården.  
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       FoU ger stöd, kompetensutveckling och rådgivning till Socialtjänsten, LSS 

och den kommunala hälso- och sjukvården då projekt skapas och utvärderas. FoU 

arbetar med Forsknings- och utvecklingsinsatser i uppdrag från lokala, regionala 

och nationella uppdragsgivare. FoU ansvarar för en kartläggning om anhörigstöd i 

Sverige. De områden som ingår i kartläggningen för anhörigstöd är Individ- och 

familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg. Detta sker i en nationell 

samverkan i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga och 

slutresultatet beräknas att vara klart den 30 juni 2012 (FoU i Sverige). 

       En sökning på forskningsområdet inledde studien där flera databaser och 

bibliotek användes för att finna relevant information, litteratur och statistik som en 

grund för utformandet av studie. Sökningarna gjordes med både svenska och 

engelska sökord. Studien har följt Socialvetenskaplig Tidskrifts anvisningar för 

artikelform (Socialvetenskaplig Tidskrift). Studien har en kvalitativ ansats då det 

ansågs vara bäst lämpat till ämnet då det ger möjlighet att ställa öppna frågor samt 

att gå in på djupet i de frågor som studien vill ha svar på (Bryman, 2011). 

Respondenterna har även fått möjlighet att eventuellt att ta upp viktiga aspekter de 

ansåg vara relevant för studien. Samtliga frågor till intervjuerna har utformats 

efter olika teman. De teman som används som grund i intervjuguiden är ’att vara 

förälder till ett barn med drogmissbruk’, ’stöd till föräldrar’, ’bemötande från 

Socialtjänsten’, ’tillgänglighet’ och ’samverkan’. Studien har en komparativ 

(jämförande) design för att få en bättre förståelse och inblick i hur var och en av 

respondenterna uppfattar problemområdet samt för att se på likheter och 

skillnader. Intervjuer har gjorts vid fyra tillfällen med sammanlagt sju personer. 

Respondenterna har själva valt tid och plats för genomförandet av intervjuerna. 

Intervjuerna har varat mellan en till tre timmar. Intervjupersonerna som valde att 

medverka i intervjun har olika infallsvinklar i ämnet för studien, FoU som kartlagt 

anhörigstöd, Öppenvården som står för hur man arbetar med stöd och föräldrar 

från FMN som själva har varit i behov av stöd. Som ett komplement valdes 

slutligen att genomföra en intervju med en anställd på Socialtjänsten som har 

insyn i hela verksamheten. Kontakt via telefon har även gjorts med en 

anhörigkonsulent i den valda kommunen. Valet att inte gå in djupare på den delen 

gjordes dels för att det inte fanns tid kvar att genomföra en intervju och dels för att 

anhörigkonsulenten inte var inriktad på just stöd till föräldrar med barn i 
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missbruk. Intervjun med föräldrarna från FMN hade en narrativ ansats med fokus 

på respondenternas livshistoria. Intervjun koncentrerade sig på respondenternas 

egna perspektiv och upplevelse om vad som hänt i deras liv rörande sitt/sina barn. 

Samt synen på det eventuella stödet föräldrarna fått. Alla intervjuer spelades in på 

en diktafon och har sedan transkriberats för att underlätta analyseringen. Studien 

har haft en tematisk analys då det insamlade materialet sorterats efter 

gemensamma teman. Intervjuerna i denna studie har analyserats till största del 

utifrån vad respondenterna har sagt och inte hur de har sagt det (Bryman, 2011). 

       Svårigheter som funnits i uppsatsens utformning är att finna tidigare 

forskning i databaser eftersom det inte finns mycket forskning på området, vilket 

tidigare forskning bekräftar. Ambitionen var att intervjua en handläggare på 

Socialtjänstens enhet Individ- och familjeomsorg för att få en inblick i rutiner 

angående anhörigstöd. Den person som vi fick intervjua på Socialtjänsten har en 

övergipande funktion i verksamheten och är den person som studenter blir 

hänvisad till. På grund av att den respondenten inte hade erfarenhet av 

handläggning användes enbart delar av det intervjumaterialet. Ambitionen var att 

genomföra fokusgrupper med både mammor och pappor. Detta för att skapa 

diskussioner om problemområdet. Efter kontakt med FMN förstod vi att många 

föräldrar känner sig obekväma i att dela med sig av sin historia till utomstående 

och fokusgrupper kunde därför inte genomföras. De två respondenterna som 

ställde upp från FMN på intervjun representerar både sig själva och övriga 

medlemmar i FMN. Det visade sig att kartläggning om anhörigstöd inte specifikt 

var inriktad på anhörigstöd till föräldrar med barn i missbruk vilket innebar att 

flera frågor rörande anhörigstöd till föräldrar lämnades obesvarade, men 

intervjufrågor av mer allmän karaktär används i studiens resultat. 

       Efter tillfrågan om medverkan skickades brev ut till respondenterna innan 

intervjuns genomförande som rör nyttjande-, samtyckes-, informations- och 

konfidentialitets-kravet (Bryman, 2011). De fingerande namnen som används är 

Anna och Mia från FMN, Emma och Sara från Öppenvården och Kajsa och Sofia 

från FoU. Alla respondenterna blev tillfrågade om intervjuerna fick spelas in på 

diktafon. Ljudupptagningen har sedan förstörts. Vid tillfrågan från respondenter 

har de fått möjlighet att läsa igenom, godkänna och ändra eventuella 

missuppfattningar i vad som sagts på intervjun innan det sammanställts i 
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resultatdelen. Alla respondenter kommer att få ett exemplar av den färdiga 

studien. Författarna till studien har varit lika delaktiga i allt som rört studiens 

innehåll samt gemensamt deltagit på alla handledarträffar.  

TIDIGARE FORSKNING 

En studie av Jackson m.fl. (2006) visade att barnets missbruk hade en stor negativ 

effekt på de närmaste familjemedlemmarna. Studien kunde visa att barnets 

missbruk påverkat familjens hela vardagliga liv. Föräldrarna upplevde 

föräldraskapet som komplext, krävande, överväldigande och mycket stressfullt. 

Föräldrarna beskrev att deras familjer blivit sönderslitna och berättade om att de 

blivit tvungna att ta otänkbara beslut, så som att kasta ut sitt barn från hemmet. 

Föräldrarna i undersökningen hade fått utstå hot och våld från sina barn. 

Relationen mellan syskon blir ofta förstörd och de finns en bitterhet hos de friska 

syskonen. Howard m.fl. (2010) menar att syskonen ofta glöms bort i allt kaos. 

       I studien av Jackson m.fl. (2006) framgick att skammen som föräldrarna 

kände hindrade dem från att be om hjälp. Föräldrarna kände sig stigmatiserade, 

förödmjukade och skamsna på grund av att deras barn hamnat i kriminalitet till 

följd av missbruket. Det finns en allmän uppfattning om att drogmissbruk bland 

ungdomar beror på ett dåligt föräldraskap. Föräldrarna i Jackson m.fl. (2006) 

studie antog denna uppfattning trots att de visste att de var kärleksfulla och 

omtänksamma föräldrar. Barnens missbruk upplevdes som en kris inom familjen 

och studien belyser den pågående turbulens som uppkommit till följd av barnets 

missbruk. Studien visar även på att föräldrarna inte kunde hantera situationen på 

egen hand utan behövde hjälp utifrån. Föräldrarna i denna studie slets mellan att 

vilja ge stöd till sitt missbrukande barn och säkerställa en stabil miljö i hemmet 

för deras andra barn (Jackson m.fl., 2006).  

       Howard m.fl. (2010) beskriver hur ett narkotikamissbruk kan upplevas som 

en förlust av en familjemedlem där ångest och oro över vad som kommer hända 

familjemedlemmen präglar familjen. Föräldrar uppger att de blivit anklagade för 

att vara ansvarig för deras barns missbruk vilket har resulterat i att de undvikit att 

komma i kontakt med hälso- och sjukvården (Shelef m.fl. 2007). Usher m.fl. 

(2005) menar att familjer upplever att de blir negativt granskade när deras barn 

blir behandlade för sitt missbruk. Detta kan vara en stor bidragande faktor till att 
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familjer är tveksamma till att söka stöd och hjälp då de upplever att de blir 

skuldbelagda för sitt barns situation. En mamma uppger i Shelef m.fl. (2007) 

studie att hon inte ville komma i kontakt med polisen eller akutsjukvården 

eftersom hon upplevde att de skuldbelade henne som förälder. Föräldrarna kände 

inte bara skuld till att barnet hamnat i missbruk, de upplevde också att samhället 

sände budskapet att de som föräldrar måste ha haft en roll i att barnen hamnat i 

missbruk samt att samhället undvek dem till följd av detta. 

       Att ett barn hamnar i missbruk kan ske inom alla familjer och konsekvenserna 

är stora för alla familjemedlemmar. Trots att föräldrarna i Shelef m.fl. (2007) 

studie hade olika bakgrunder var deras erfarenheter av barnets missbruk 

anmärkningsvärt lika. Tidigare forskning har visat att speciellt mödrar 

skuldbeläggs från omgivningen men även ofta skuldbelägger sig själv för sådant 

som är utom deras kontroll (Jackson & Mannix 2004; Shelef m.fl. 2007). Jackson 

& Mannix studie visar att mödrar ses som ansvariga för barnens agerande, 

beteende, hälsa och välmående. Detta är något som fortsätter även när barnen blir 

äldre. I kontakt med professionella upplevde mödrarna att de blev skuldbelagda, 

de sågs som ansvariga för barnens agerande och barnen sågs som offer. Skårner 

(2001) skriver att det kan vara svårt för familjemedlemmar att sätta sig in i och 

förstå personen som har ett missbruk då de själva inte varit i den situationen. 

Närstående till den som missbrukar beskriver att de är mycket tacksamma för den 

professionella hjälp de har fått. Alla intervjuade anhöriga i studien kunde beskriva 

minst en professionell person som betytt mycket för dem. Samtidigt konstateras 

det i stort att de är besvikna på det stöd som samhället ger anhöriga och 

missbrukare. En mamma i studien säger att om man får en okunnig 

socialsekreterare så upplevde hon att man får bära hennes olust också. (Skårner, 

2001). Kinney och Leaton (2010) menar att det är av stor vikt att undervisa 

familjemedlemmar till en alkoholist om alkohol och beroende. Familjen behöver 

också kunskap om hur de som familj påverkas av sjukdomssymptomen. Familjen 

behöver ett stort stöd och hjälp med att komma i kontakt med sina egna känslor 

för att kunna leva sina egna liv. 

Medberoende 
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Det finns flera förespråkare som menar att medberoende ska betraktas som en 

klinisk diagnos (Wright m.fl., 1991; Kinney & Leaton, 2010). Wright m.fl. (1991) 

menar att medberoende är ett komplext begrepp som är nära besläktat med 

beroendeframkallande kärlek. Då personen som är medberoende påverkas av och 

påverkar personen med missbruksproblematik. Det finns dock invändningar mot 

användningen av begreppet medberoende. Gerdner (1999) skriver i sin artikel om 

medberoende att det finns en obalans i familjer där missbruk förekommer. När 

den som missbrukar får behandling uppstår en ny obalans vilket innebär en 

stressfaktor i familjen. Om även den som inte missbrukar får en diagnos, i detta 

fall medberoende, kan familjen till viss del bevara den gamla obalansen. Wright 

m.fl. (1991) skriver att personen med missbruksproblematik kan ha ett 

dominerande inslag på hela familjesystemet där mycket anpassas och rättas efter 

missbrukaren, det blir ett slags ”psykologisk överlevnad” för familjen vilket tar 

stor skada på familjemedlemmarna som blir förpliktigade till att vårda och stödja 

de emotionella och personliga svårigheterna hos missbrukaren. Wright m.fl. 

menar att den anhöriga kan främja drickandet och/eller intaget utav droger på 

grund av kärlek och oro. Detta ger dock möjlighet för den som missbrukar att 

fördela sin skuld för sitt eget handlande på sin partner skriver Gerdner (1999). 

Studier har kunnat visa att familjemedlemmar blivit av med sina symptom när 

missbruket hejdas. Detta ger anledning till att tro att medberoende är en 

krisreaktion och inte ett sjukdomstillstånd. Att påstå att även anhöriga till en 

alkoholist är sjuka kan dessutom ha en mycket negativ effekt på de anhöriga 

(Kinney & Leaton: 2010).  

Anhörigstöd 

År 2009 den 26 februari kom ett lagförslag från regeringen till riksdagen om 

ändring i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och som sedan trädde i kraft 1 juli 

2009 (SFS 2009:549). Lagen ska inkludera alla verksamhetsområden inom 

Socialtjänsten – omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjeomsorgen samt äldreomsorgen. (Socialstyrelsen, 2009). I SoL 5 kap 10§ 

står att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

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

(Riksdagen). Enligt Socialstyrelsen är definitionen på anhörig att man lever i 
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samma familj eller är bland de närmaste släktingarna till brukaren. Närstående är 

den person som brukaren anser sig ha närmast relation med, och anhörigvårdare är 

man när man stödjer eller vårdar sin närstående som är äldre, lider utav sjukdom 

eller har en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen). Projektet Anhörig 300 har 

bidragit till att lyfta frågan om anhörigstöd i kommunerna. Regeringen slog fast 

1998 att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att distribuera stimulanspengar under tre 

år (1999-2001) till kommuner i landet för att utveckla deras samverkan med 

frivillighetsorganisationer och anhöriga för att finna insatser för anhöriga och 

närstående till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionshinder. Anhörig 

300 har lagt grunden för fortsatta satsningar inom kommunerna. Dessa satsningar 

har dock kommit att riktas till anhöriga till äldre (Socialstyrelsen, 2002). Efter 

lagändringen 2009 har frågan om anhörigstöd haft mer fokus på anhöriga till 

personer med funktionsnedsättning och anhöriga inom individ- och 

familjeomsorgen. Socialstyrelsen (2009) förtydligar vikten av att kommunen 

informerar till allmänheten om den nya bestämmelsen. Den nya bestämmelsen 

innebär att kommunen ska ha en mer aktiv roll när det kommer till anhörigstöd 

och enligt bestämmelsen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga. Det är viktigt 

att erbjudande om stöd sker i ett tidigt stadium och att anhörigas behov 

uppmärksammas av alla anställda som kommer i kontakt med anhöriga inom 

kommunens verksamheter. Detta för att anhöriga som hjälper en närstående ofta 

blir belastad både fysiskt och psykiskt vilket kan leda till stress och sjukdom. 

Lägesbeskrivningen för 2011 visar att Individ och familjeomsorgen börjat starta 

upp sin satsning om anhörigstöd. De stöd som finns idag har en mer indirekt form 

där stödet egentligen är riktat till brukaren (Socialstyrelsen, 2011). 

Vikten av stöd 

Uppgiften att hantera narkotikamissbruk bland ungdomar och konsekvenserna det 

ger, faller ofta på familjen och då framförallt på föräldrarna (Jackson m.fl., 2006; 

Shelef m.fl. 2007; Skårner 2001; Usher m.fl., 2005). Kinney & Leaton (2010) 

menar dock att familjen inte kan hantera sjukdomen bättre än den som själv är 

sjuk. En rapport från Statens Folkhälsoinstitut belyser vikten av stödinsatser till 

föräldrarna i ett tidigt stadium för att förebygga missbruksproblem hos ungdomar 

(Bremberg, 2004). Alla föräldrar oavsett förekomsten av missbruk i familjen 
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behöver stöd i sitt föräldraskap. Inom missbrukarfamiljer är det vanligt att man 

inte vågar använda sig av sitt nätverk, varken det formella eller informella 

(Bengtsson och Gavelin, 2004). Tidigare forskning har kunnat visa att föräldrar 

får hantera sitt barns missbruk med lite stöd från omgivningen (Jackson m.fl., 

2006; Shelef m.fl. 2007; Skårner 2001; Usher m.fl., 2005). En studie av Usher 

m.fl. (2005) belyser hur man som professionell ska se till familjens positiva sidor 

vilket i stället stärker familjen. Usher m.fl. menar att det finns brister i kunskap 

och litteratur om hur det är att leva med ett missbrukande barn, det gör det svårt 

att utforma lämpliga stödinsatser för familjer. När ett barn missbrukar alkohol 

eller andra droger är familjen i en krissituation och i stort behov av stöd och hjälp. 

RESULTAT OCH ANALYS 

Att vara förälder till ett barn som missbrukar alkohol och andra droger 

Föräldrarna i denna studie beskriver hur de fått psykiska och fysiska men till följd 

av barnets missbruk så som värk i kroppen, sömnstörningar och att de är väldigt 

stresskänsliga. Socialstyrelsen (2009) påpekar vikten av att anhöriga 

uppmärksammas på grund av de påfrestningar det innebär att vårda en anhörig. 

Anna och Mia beskriver att de lever med en stor sorg och oro över vad som 

kommer att hända deras barn. Tidigare forskning har visat att dessa känslor är 

vanliga för föräldrar i denna situation (Howard m.fl. 2010).  

Anna: ” Först påverkar det ju en att man mår så dåligt så att jag måste säga att det är ett 

under att man nästan står på benen. Jag tror aldrig att jag gått igenom sådana 

känslostormar och från början då orkade jag någonstans … allting liksom gick 

någonstans ända tills den dagen jag fick igenom hans första LVM som han omvandlade, 

då brakade jag och sedan dess har ju inte jag varit tillbaka… då gick jag nog sönder 

inombord … det här att jag kan vara ledsen det kan jag känna fortfarande än idag att rätt 

som det är kan jag vara ute och gå och jag känner ingenting speciellt, men helt plötsligt 

då bara väller tårarna upp och så bara rinner de, det är som att det aldrig tar slut, det 

finns någonting där inne som är trasigt.” 

Anna och Mia har arbetat hela sina liv men när deras barn hamnade i missbruk 

blev de efter en tid sjukskrivna. De beskriver hur de inte längre gick att 

koncentrera sig på arbetsplatsen och hur de började glömma bort saker. 
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Mia: ”till slut så vart jag sjukskriven från mitt jobb för att varje morgon så skulle jag ju 

sitta och ringa Socialtjänsten på deras telefontider … hade du tur kunde du komma fram 

men oftast inte så varje dag gick ju åt mellan åtta och halv tio tror jag att det var … och 

oftast hade det kanske hänt någonting, vi säger under helgen, och så försökte man nå 

dem… men nej, ingenting…” 

Anna berättar hur föräldrar som kontaktar FMN tidigt och får stöd inte blir 

sjukskrivna lika ofta.  

Anna: ”…och vad vi kan se idag, föräldrar som inte har gått så lång tid ensamma och 

kommit in ganska fort och de har vi ju upptäckt att dom blir ju oftast inte sjukskrivna… 

som kanske vi vart som fick gå och slita på vårt eget håll innan vi kom i kontakt med 

varandra…” 

Öppenvården berättar att det är vanligt att föräldrar till barn i missbruk också 

känner skuld för att de inte har haft tid för den övriga familjen och sig själv. 

Skillnaden på att vara förälder och anhörig är att man aldrig kan sluta att vara just 

förälder. Det är mycket skuld och skam som föräldrarna behöver hjälp med att 

komma över beskriver Öppenvården. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning (Jackson m.fl., 2006; Shelef m.fl., 2007; Skårner, 2001). Tidigare 

forskning visar även att föräldrar ofta upplever att de blir skuldbelagda från 

professionella och myndigheter (Shelef m.fl., 2007; Usher m.fl., 2005; Jackson & 

Mannix, 2004). Anna och Mia upplever dock att de är främst har skuldbelagt sig 

själva och att de snarare blivit förvånade över omgivningens icke 

skuldbeläggande. Det vanliga är dock att man själv som förälder tar på sig skulden 

för sitt barns situation. Mia menar också att skuldbeläggandet inte går att 

förhindra utan att det är en process som man måste gå igenom.  

Mia: ”…man rannsakade sig själv ’vad har jag gjort för fel?’. jag kanske skulle ha gjort 

sådär den där dagen eller sagt sådär eller… mycket skuld och skam var det från början… 

Jag kände mig jättemisslyckad som förälder och trodde nog att alla andra också tyckte 

att jag var totalt värdelös.” 

Öppenvården upplever att det finns hinder för föräldrar att söka hjälp. Tidigare 

forskning visar att skam och skuld kan hindra föräldrar från att be om hjälp 

(Jackson m.fl 2006). Många föräldrar är rädda att deras andra barn ska bli 
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omhändertagna om man kontaktar myndigheter för sin ungdom som har 

missbruksproblem. Detta är något som Anna och Mia också beskriver. 

Mia: ”Men det är ju också det att vi föräldrar försöker ju hitta och göra allting själva, 

alltså hitta lösningen på problemet innan man ringer Socialtjänsten. För personlig var 

jag livrädd för Soc och tänkte att ja dom kommer att ta alla ungarna, för han har tre 

syskon också och jag tänkte att dom kommer att tycka att jag har misslyckats kapitalt. 

Men sen kommer man till ett stadium när det inte finns något mer man kan göra … Och 

då ringde jag Socialtjänsten och ville ha hjälp men då var man ju tvungen att göra en 

anmälan och för mig så kändes det här så himla svårt att anmäla min son. Och jag sa det 

att jag kan inte anmäla honom men jag vill att ni hjälper mig men det gick liksom inte att 

göra så.” 

Anna och Mia berättar att de upplevde att de var en kamp mot Socialtjänsten för 

att de själva och deras söner skulle få hjälp. När de möter föräldrar inom FMN 

idag ser de hur de driver samma kamp.  

Anna: ”…när man väl som förälder ringer till en myndighet då har det gått väldigt långt 

och då när man inte ens blir betrodd, då när man har suttit kanske ett år eller längre, 

eller mindre tid, och nästan inte tordas ringt till någon… och när man trodde de skulle 

göra något då.. när  ingen tar en på allvar då blir man ju jättekränkt…” 

Mia och Anna beskriver en stor känsla av maktlöshet över sina barns situation, en 

maktlöshet över att inte själva kunna hjälpa sina barn men även en maktlöshet 

gentemot myndigheter. 

Mia: ”Alltså man gör allt som står i ens makt, man gör allt, allt, allt och ändå så hjälper 

det inte. Man är så maktlös och den känslan är nog fasen bland det värsta att uppleva 

alltså, att det spelar ingen roll vad man gör eller säger.” 

Anna: ”Och så just kampen tycker jag, kampen mot myndigheter och just då 

Socialtjänsten. Det är nog det, just det att jag ska måsta läsa på, jag ska ta reda på en 

massa saker för att jag ska veta att jag får den hjälp och att mitt barn får den hjälp den 

behöver…” 

Mia berättar att man hamnar i en beroendesituation och som förälder är väldigt 

utelämnad till Socialtjänsten. 
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Mia: ”…jag känner att Socialtjänsten har inte varit det bästa... tyvärr, och ändå är jag 

som förälder beroende av dem. För det är dem som jag måste ringa till, för att det är 

bara dem som kan hjälpa mig att ge honom behandling. Så att man hamnar verkligen i ett 

utsatt läge…” 

Öppenvården beskriver hur föräldrar har svårt att få insikt i sitt eget välmående, 

de jämför sig med andra och anser att andra behöver hjälpen mer. Att föräldrar 

inte har kraft till att söka hjälp kan även vara ett hinder, de orkar helt enkelt inte 

då de är helt slutkörda. Att söka hjälpen själv kan vara svårt. Öppenvården anser 

att hjälp och stöd ska erbjudas och berättar även om hur socialsekreterare lätt 

glömmer bort den anhörige, då fokuset ligger på den missbrukande ungdomen.  

Sara: ”Där kan det vara en fara, jag tänker om man skickar i väg barnet på behandling 

och sen kommer barnet hem och situationen hemma är oförändrad vilket kan vara en 

fara. För även om det har gått framåt för barnet kanske det inte funkar när de kommer 

hem på grund utav olika saker.” 

Bemötande från Socialtjänsten 

FoU beskriver att det är viktigt som professionell att se den anhörige som en 

samarbetspartner, lyssna, respektera och vara uppmärksam på hur den anhöriga 

mår och vilket stöd de kan vara i behov av. Det är de anhöriga själva som är 

experten och vet vad de har mest behov av. Ett bra bemötande kan i sig upplevas 

som ett stöd och är därför otroligt viktigt i mötet med en anhörig, vilket även 

tidigare forskning visar (Usher m.fl., 2005). Flera kommuner har uppgett till FoU 

att det behövs utbildning till all personal gällande bemötande, kunskap om hur 

anhöriga har det och mer förståelse för de anhöriga. 

Kajsa: ”Är det ett dåligt bemötande blir det fel hela vägen.”  

Tidigare forskning har visat att det är av stor vikt att handläggare inom socialt 

arbete ser den som är anhörig (Kinney & Leaton, 2010; Socialstyrelsen, 2011). 

Anna och Mia beskriver dock att de har blivit dåligt bemötta av Socialtjänsten, de 

berättar hur de blivit nonchalerade, inte tagna på allvar och blivit oprofessionellt 

bemötta. På grund av att Anna och Mia var pålästa upplevde de att de blev sedd 

som ett hot från Socialtjänsten istället för en resurs. 
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Mia: ”… just det här med bemötandet tycker jag är någonting som har varit bedrövligt… 

och jag tycker att de måste lyssna på, för det första på honom då som är klient, men även 

på anhöriga som känner honom... och jag menar, istället för att se att man blir ett hot för 

att man kanske kan en del saker så ska man ju se det som en resurs.” 

Anna: ”…jag kände mig nonchalerad från början. Att ingen tog min ångest och min 

rädsla på allvar…” 

Mia och Anna upplever att de fått det bästa bemötandet från polisen. De beskriver 

hur polisen visat vilja att samarbeta med föräldrarna och tagit sig tid att prata med 

dem, något föräldrarna inte upplevt att Socialtjänsten gjort. Mia och Anna har 

istället upplevt mötet med Socialtjänsten att det har varit ’vi mot dom’. De menar 

också att många andra medlemmar i FMN upplever bemötandet från polisen 

betydligt bättre än från Socialtjänsten. 

När Annas yngre son hamnade i missbruk fick han en socialsekreterare som Anna 

upplevde fungerade väldigt bra. Anna och hennes son fick ett bra bemötande och 

blev tagna på allvar. Anna upplever det som att det har haft en stor inverkan på att 

hennes yngre sons missbruk kunde stoppas fortare. Tidigare forskning visar att det 

är svårt att utforma lämpliga stödinsatser för familjer där ett barn missbrukar på 

grund av att det finns brister i litteratur och kunskap (Usher m.fl. 2005). Anna och 

Mia upplever att de socialsekreterare de mött har bristande kunskaper i 

missbruksfrågor, samt att det är stor skillnad på socialsekreterare när det gäller 

kunskap och bemötande. 

Mia: ”Men sen är det ju så som sagt att det beror ju på vilken socialsekreterare man får 

och jag tycker att det är hemskt... för stöter du på fel då får du ingen hjälp … och alla ska 

ha rätt till samma bemötande och samma vård och samma behandling tycker jag.” 

Stöd till föräldrar 

Tidigare forskning på området visar att familjen inte kan hantera missbruket bättre 

än den som missbrukar och trots detta faller ofta ansvaret på familjen (Jackson 

m.fl., 2006; Usher m.fl., 2005; Kinney & Leaton., 2010). Öppenvården utformar 

stöd till föräldrar utifrån individens egna behov och utifrån det som efterfrågas 

från den som söker stödet. Öppenvården erbjuder föräldrar enskilda samtal samt 

samtal i grupp. Samtalen bygger på MI (motiverande samtal) och 
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lösningsfokuserad samtalsteknik. Föräldragrupperna har inslag av 12-

stegsprogrammet och även här arbetar man med lösningsfokuserad metod. Skuld 

och skam är något som Öppenvården pratar om i enskilda samtal och 

gruppsamtal. I Öppenvården och på behandlingshem har man alltid haft ett 

nätverkstänk berättar Öppenvården. Många föräldrar som Öppenvården har pratat 

med berättar att de vill ha information om missbruk samt dess innebörd och 

påverkan, det är något de framförallt informerar om på gruppträffarna. Tidigare 

forskning visar att information om missbruk och beroende till familjemedlemmar 

är av stor vikt (Kinney & Leaton 2010; Wright m.fl. 2005). FoU menar att det är 

en viktig del då det kan svara på frågor om medberoende. FoU delar upp 

anhörigstödet i två delar indirekt- och direkt stöd. Ett indirekt stöd kan vara att 

kommunerna ger stöd till anhöriga som är riktade till brukaren i första hand och 

som brukaren själv måste söka. Ett exempel kan vara att missbrukaren får komma 

in på behandlingshem vilket kan innebära en avlastning för den anhöriga samt att 

den som är anhörig får delta under anhörigveckor.  

 

Sofia: ”Och så är det ju såklart det, att det indirekta stödet är naturligtvis jättebra och 

det är till stor hjälp för många men passar ju inte alla.” 

 

Det direkta stödet är de stöd som den anhöriga kan söka själv för egen del utan 

brukarens påverkan. Dock berättar FoU att det är något som måste utvecklas och 

satsas mer på. Det är av stor vikt att kommunerna informerar om att man som 

anhörig faktiskt kan söka stöd för egen del. Det finns ett dilemma som man som 

professionell måste förhålla sig till, och det är när brukaren själv säger att man 

inte får kontakta de anhöriga berättar FoU. Föräldrarna från FMN berättar att de 

aldrig blivit informerade eller erbjudna stöd från Socialtjänsten till dem som 

föräldrar. De upplever inte heller att övriga medlemmar i FMN blivit erbjudna 

stöd förutom de som under det senaste året gått med i FMN. De menar dock att 

stödet inte motsvarat deras förväntningar. Anna och Mia berättar att de flesta 

medlemmar de möter inte känner sig hörda av Socialtjänsten. Öppenvården 

upplever att information om att man har rätt till anhörigstöd inte når ut ordentligt 

till anhöriga  
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Emma: ”Hur mycket informeras, hur mycket får folk veta att man faktiskt har rätt att få 

stöd, jag tror inte alls att informationen går ut som den ska … Tillgänglighetsprincipen 

är ju att all hjälp ska finnas, när man behöver den ska man lätt kunna finna den, det 

tycker jag ska bli lättare.” 

Socialstyrelsen (2009) påpekar även vikten av kommunernas ansvar att informera 

om anhörigstöd samt att anställda som kommer i kontakt med anhöriga erbjuder 

stöd i ett tidigt stadium och uppmärksammar deras behov. FoU tar också upp att 

det är en utmaning att försöka nå ut med information till anhöriga innan deras 

situation har eskalerat. 

Kajsa: ”det handlar dels om att, vart kan jag hitta dom här personerna, vart kan man nå 

dem med information, men sen också fundera på hur kan vi få den här personen att inse 

att det här gäller mig.” 

Socialtjänsten i den valda kommunen använder sig av en metod som heter BBIC 

(Barns behov i centrum) när de gör utredningar. Där utgår man från barnens 

behovsområden och föräldrarnas förmåga att tillfredställa barnens behov. En 

viktig faktor är även det sociala nätverket och miljön som barnet vistas i. Utifrån 

detta tittar man på vad det är som bidragit till att barnet hamnat i missbruk. Med 

hänsyn till informationen som framkommer tar Socialtjänsten fram stödåtgärder 

till familjen för att minimera de brister som upptäcks. Socialtjänsten har alltså ett 

barnperspektiv. Socialstyrelsens lägesbeskrivning från 2011 säger dock att det är 

av stor vikt att handläggare även uppmärksammas den anhörige i 

handläggningsarbetet.  

FoU berättar att det finns mest stödåtgärder för anhöriga till äldre och att det är 

där man har arbetat längst och mest aktivt med anhörigstödet. FoU berättar att 

Individ- och Familjeomsorgen menar att de ger stöd till hela brukarens nätverk. 

FoUs uppfattning är att om man söker stöd själv, får man som anhörig i alla fall 

prata med någon om sin situation. FoUs uppfattning är att den anhörige får söka 

stödet själv och inte att det erbjuds. När de gäller det förebyggande arbetat 

berättar FoU att det är en utmaning att få tag på de anhöriga som kanske inte syns. 
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Kajsa: ”Det kan vara någon som lever nära en med missbruk vilket kan leda till egen 

ohälsa hos den närstående så det är ett behov utav förebyggande arbete här för att 

förhindra att det blir fler sjuka.” 

FoU menar att stödet till anhöriga behöver vara anpassat utifrån individens behov 

och önskemål eftersom behoven ser olika ut. Det kan vara svårt att ha en färdig 

mall med ett standardutbud av tjänster. Det är viktigt att socialsekreteraren frågar 

och ringar in problemet hos den anhörige och sedan vägleder personen in till olika 

stödåtgärder. FoU vill också framhålla det stöd som frivilligorganisationerna kan 

ge, då många kanske drar sig för att ta kontakt med Socialtjänsten. Föräldrar 

känner ofta skuld och skam som kan hindra dem från att söka stöd. Med det 

menas inte att frivilligorganisationerna ska ta över det ansvar Socialtjänsten har, 

men frivilligorganisationerna är ett viktigt komplement till det offentliga stödet 

säger FoU. De intervjuade föräldrarna bekräftar frivilligorganisationernas 

betydelse för anhöriga. Stödet från FMN har varit otroligt viktigt berättar 

föräldrarna. De säger att det till och med var livsavgörande. De berättar att de inte 

tror att de hade kunnat må bra idag om de inte fått kontakt med FMN. Föräldrarna 

säger även att det varit viktigt att möta föräldrar i samma situation som förstod 

dem. Både Föräldrarna från FMN upplever att de har kunnat vända sig till sina 

närmsta vänner för att få prata och få stöd. På FMN upplevde dock Anna att hon 

kunde älta och säga saker som hon inte kunde säga till de vänner som inte hade 

barn med missbruksproblem. Anna säger att det optimala stödet är att bli lyssnad 

och trodd på från Socialtjänsten. 

Anna: ”Ja det vore ju att dem lyssnade på en när man ringer till dem… och började 

agera utifrån det vi säger, känner och vet, och att de lyssnade på både oss och våra barn 

kanske... Det är som vi säger att när vi väl ringer, då har det oftast gått alldeles för 

långt.” 

En viktig del i barnets behandling är att föräldrar får stöd berättar FoU. 

Kajsa: ”Jag tycker ibland att man skulle hellre börja med de anhöriga, kanske vägen till 

framgång går via anhöriga och se till att dom får kunskap och redskap för att hantera det 

här.”  
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Genom att den anhörige får kunskap om sitt eventuella medberoende och vetskap 

om hur viktigt det är för dem att ”sätta gränser”, och att detta sedan skulle leda till 

att den som missbrukar får insikt och behandling fortare säger FoU. FoU uppger 

att det är ovanligt att anhöriga har sökt stöd för egen del med stöd av lagen hittills. 

Lagändringen har dock bidragit till att lyfta frågan och vidga perspektivet om 

anhörigstöd, inte bara till äldre utan inom alla grupper säger FoU. Man måste nu 

finna strukturer och sätta upp mål i hur man ska jobba med dessa frågor i 

kommunerna. De ser att det finns en ambition och vilja i kommunerna att förbättra 

anhörigstödet. 

Tillgänglighet 

Öppenvården upplever att de har tid och resurser för att möta upp föräldrarnas 

behov och de upplever att utvecklingen kring stödet har gått framåt under åren 

men att det alltid finns aspekter som skulle kan förbättras. Handläggare inom 

Socialtjänsten har en telefontid på 45 minuter på vardagar och de har inte tankar 

på att utöka telefontiderna. De intervjuade föräldrarna beskriver att de haft 

problem med att få tag på sina barns socialsekreterare. De berättar att det var 

vanligt att socialsekreteraren inte svarade eller att de inte ringde tillbaka. 

Mia: ”…Och jag vet också det här låsta behandlingshemmet som han var på, de försökte 

ju också ringa soc för att han skulle få permissioner och det var ju frågan om han fick 

göra det eller det, men dom fick aldrig tag på henne … Och sen det här att säga att man 

ska ringa upp och så gör man inte det, alltså det tycker jag är ett jättestort tjänstefel” 

Öppenvården tycker att föräldrarna ska kunna nå sitt barns socialsekreterare vid 

behov. Öppenvården är tillgänglig på kontorstid och om man ringer efter 

kontorstid kan man lämna ett meddelande så ringer de upp. 

Samverkan 

Anna och Mia har upplevt att samverkan mellan behandlingshem och 

Socialtjänsten inte fungerat. Det har inte fungerat i kommunikationen och det har 

varit delade meningar vilket har lett till att Annas son suttit på behandlingshem 

utan att få behandling. 
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Anna: ”han satt där i fyra månader bara till ingens och kostade pengar, bara på grund 

av att Socialtjänst och behandlingshem inte kan komma överens ... Det är för mig helt 

obegripligt.” 

När det gäller samverkan beskriver FoU hur de har uppfattat att man bör bli bättre 

på att samverka och ta vara på varandras kompetens, inom och mellan 

förvaltningens olika avdelningar och den egna kommunen, vilket skulle innebära 

att den nya lagens innebörd kan spridas till många fler. Samverkan mellan 

kommunerna och landstinget bör bli bättre. Föreningar bör uppmuntra sina 

medlemmar att ta kontakt med myndigheter för att söka hjälp uppger FoU. 

       På Öppenvården informerar de alltid om frivilligorganisationer som arbetar 

med anhöriga till missbrukare då organisationerna alltid finns tillhanda för den 

anhörige. Anna och Mia påpekar vikten av att ta tillvara på de ideella 

organisationernas kunskaper och kompetens för att de har ett annat perspektiv, de 

vet hur det är att vara anhörig. 

Mia: ” Det är jätteviktigt för att vi försöker inte konkurera ut dom utan vi ser ju istället 

att vi kan komplettera varandra och att man kan behöva båda, och som sagt att 

myndigheten försvinner men vi finns alltid kvar.” 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka om föräldrar vars barn missbrukar alkohol 

och andra droger blir erbjudna stöd samt varför stödinsatser är av stor vikt. 

Studien belyser även en del av det stöd som finns att tillgå. Resultatet visar på en 

hög grad av skuld, skam och ångest hos föräldrarna på grund av deras barns 

missbruk. Föräldrarna i denna studie beskriver även fysiska konsekvenser så som 

sömnsvårigheter, värk i kroppen och hög grad av stresskänslighet. Föräldrarnas 

fysiska och psykiska hälsa indikerar på att föräldrarna är i behov av stödåtgärder. 

Trots detta har föräldrarna i studien inte blivit erbjudna stöd när de kommit i 

kontakt med Socialtjänsten. Socialtjänsten uppger dock att de alltid har erbjudit 

stöd till föräldrar vars barn missbrukar alkohol och andra droger. Det finns dock 

ingen statistik om hur många föräldrar som blir erbjudna och/eller tar emot stöd. 

Studiens resultat visar att tidiga stödinsatser skulle kunna minimera risken för 

föräldrar i denna situation att bli sjukskrivna. De intervjuade föräldrarna gav 
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uttryck för att föräldrar som kontaktar FMN i ett tidigt skede inte i lika hög grad 

blir sjukskrivna vilket indikerar på att tidiga stödinsatser är av stor vikt. Resultatet 

av studien har visat att ett bra bemötande från professionella kan innebära ett stöd 

i sig. Föräldrar i denna studie vittnar om ett dåligt bemötande från Socialtjänsten. 

Föräldrarna menar att vilken socialsekreterare man får är avgörande för 

bemötandet och vilken hjälp barnet och föräldern får. Av intervjuerna framgår att 

det mest betydelsefulla stödet har varit att träffa föräldrar i samma situation. 

Eftersom handläggare på Socialtjänsten inte hade möjlighet att delta i studien så 

går det inte att avgöra om det är länken mellan föräldrarna och stödet som brister. 

Utifrån vår studie skulle det optimala stödet innebära ett bra bemötande från 

professionella och tidiga insatser till föräldern och barnet. I denna studie framgår 

tydligt att det är av stor vikt att även möta andra föräldrar i samma situation.  

       En viktig aspekt som framkommit i studien är den bristande tillgängligheten 

från Socialtjänstens sida, för att samarbetet mellan föräldern och den 

professionella ska fungera krävs en bra kommunikation. Tillgängligheten är även 

en viktig aspekt i tilliten till sitt barns handläggare menar föräldrarna. En fråga är 

om det är rimligt att föräldrar i en krissituation ska vara hänvisade till en 

telefontid på 45 minuter?  

       Frågeställningarna till denna studie är besvarade utifrån en kvalitativ ansats. 

Kvalitativa studier på detta område är av stor vikt då det ger möjlighet till 

föräldrar att förmedla sin personliga uppfattning om hur det är att vara förälder till 

ett barn som missbrukar alkohol och andra droger samt deras syn på anhörigstöd. 

Det behövs dock komplement med kvantitativa studier för att kunna generalisera 

till en större population. Resultatet visar att en större studie utifrån föräldrarnas 

perspektiv behövs angående hur de upplever stödet från Socialtjänsten och även 

andra myndigheter. 

       Denna studie kom att handla om mammors upplevelse av att ha ett barn med 

ett drogmissbruk. En intressant aspekt vore att studera pappors upplevelse av att 

ha ett barn som missbrukar alkohol och andra droger. Är behovet av stöd lika? Är 

känslor av skuld, skam och ångest lika utbrett hos pappor? Samt blir de bemötta 

på samma sätt som mammor av professionella? Förslag till vidare forskning är 

även att studera hur syskon blir påverkade av att leva med ett syskon som 

missbrukar. Blir deras behov åsidosatta och hur är deras psykiska hälsa? Hur 
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påverkas de i vuxen ålder av att ha växt upp med ett missbrukande syskon? Samt 

löper syskonet större eller mindre risk att själv hamna i missbruk?  

       Upplevelsen av intervjun med Socialtjänsten var att utgångspunkten i BBIC 

är att föräldrarna till viss del bidragit till barnets missbruk. Förslag till vidare 

forskning är att se om modellen BBIC på något sätt kan skuldbelägga föräldern.  
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