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Sammanfattning  

Kommunerna och landstingen avsätter ca 16,5 miljarder kronor per år för missbruksvård. Enligt  

CAN `s rapport om skolelevers drogvanor har 20% av killarna, samt 14% av tjejerna i årkurs.2 i 

gymnasiet någon gång använt narkotika. Detta är en kvalitativ studie som baseras på tre intervjuer 

genomförda med föräldrar till missbrukande unga vuxna. Denna studie vill visa på föräldrars känsla av 

hur de upplever att samarbetet fungerar mellan myndigheter, samt hur sekretessen har påverkat deras 

möjlighet till insyn den dag deras missbrukande ungdom uppnår myndighetsåldern.  

Abstract 

Municipalities and counties allocate about 16.5 billion Swedish crones per year for abuse care. 

According to CAN `s report on drug habits of schoolchildren, 20% of boys and 14% of girls in second 

year of high school have used drugs. This is a qualitative study based on three interviews conducted 

with parents of addicted young adults. This study is aiming to show the parents' sense of how they feel 

about  the co-operation between government agencies, as well as how confidentiality has affected their 

ability to inspect the life after the day their drug-abusive youth reaches the adult age. 
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Tack. 

Denna uppsats har varit en stor utmaning men framförallt en spännande resa. Det har varit otroligt 

intressant att djupdyka i litteratur och att ta del av lärares tankar kring kandidat uppsatsen. Vi hade inte 

kunnat genomföra den ensamma. Vi vill börja med att tacka vår handledare Pehr Andersson vid 

institutionen socialt arbete på Umeå universitet som betytt särskilt mycket för oss längs vägen. Ditt 

engagemang och konstruktiva kritik har hjälpt till att få orden i rätt ordning i detta arbete. 

Vi önskar också tacka alla respondenter, dessa föräldrar som outtröttligt kämpar för sina och andras 

barn genom sitt engagemang i FMN, som har deltagit med sin kunskap till denna kandidat uppsats.  
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1 Inledning. 
Att en dag slå på radion och lyssna på P1`s programserie ”Narkotikalandet Sverige” och höra 

en bekant röst i etern känns chockartat. En mamma, några hus bort som berättade utlämnande 

om kampen som deras familj förlorat. Berättelsen förmedlade sorg och vanmakt, om hur liten 

möjlighet som fanns att kunna påverka de beslut som togs angående hennes son då han hunnit 

fylla 18.  Hon berättade om känslan av hopplöshet då hon inte visste om hennes son var 

häktad, inlagd på avgiftning eller psykiatrin, eller om han låg död någonstans. Om hur 

handfallna de blev då de insåg att det inte fanns någon hjälp från samhället för dem som 

familj. Kvar som lyssnare av detta program fanns bara rädsla. Det kryper innanför skinnet, det 

går inte att värja sig då det kommer så nära. Om narkotikan tog hennes barn, kan den ta vilket 

barn som helst. Som förälder vill man att ens barn ska kunna växa upp under trygga 

förhållanden. Författarna till denna uppsats har bosatt sig utanför centralorter i små byar, där 

”alla känner alla”. Det inger en känsla av trygghet även för oss som föräldrar. Allt eftersom 

barnen växer gör sig världen utanför vår lilla trygga bubbla allt mer påmind om sin existens. 

Dagligen läser man även i de små lokaltidningarna små notiser om drograttfylla eller grövre 

brott och olyckor samt dödsfall som följer av drogmissbruk. Socialtjänst, skola och polis står 

handfallna. Vår studie kommer att visa att trots att föräldrarna har ordnat en lika trygg 

uppväxtmiljö som artikelförfattarna försökt med till sina barn, så kommer det en tid där de ska 

ut och prova sina vingar, oftast vid gymnasieåldern. Det blåser drogliberala vindar i vårt land 

och i den globala värld ungdomarna rör sig i. Trots forskning finns det olika uppfattningar i 

landet om knarkets farlighet. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningens 

(CAN 2011) rapport om skolelevers drogvanor har 20% av killarna, samt 14% av tjejerna i 

årskurs 2 i gymnasiet någon gång använt narkotika. 

Studiens inledande kapitel startar med en problembakgrund samt förståelse kring problemet. 

Sedan följer problemformulering, syfte och frågeställningar, även avgränsningar tas upp. 

Avslutningsvis definieras begrepp och sökord redovisas. 

1.1 Problembakgrund och förförståelse 
Att vi valt att skriva om föräldrar och familjenätverket till dessa ungdomar kommer sig av att 

vi har kommit i kontakt med hur sekretesslagstiftningen har påverkat möjligheten för 

föräldrarna att få insyn i problemet efter det att ungdomen blivit myndig.  Idén till denna 

uppsats uppkom efter att vi fullgjort vår praktiktermin, en av oss praktiserade på en privat 

öppenvårdinsats för ungdomar med alkohol- och drogproblem och den andra på en statlig 

institution för barn och ungdomar inom LVU. Vi är även föräldrar till ungdomar som rör sig i 

samma ålderskategorier. Som blivande socionomer kändes det väldigt aktuellt att få en insikt 

på hur dessa föräldrar upplever samt hur de har påverkats av lagstiftningen för att vi i vår 

framtida yrkesroll ska kunna främja vårdkedjans processer. Dessa föräldrar har snarare 

upplevt hur lagstiftningen påverkat till att det blivit lättare att fortsätta missbruka än att 

fungera till skydd för individen. Vi har även förstått att risk- och skyddsfaktorer till trots, så 

påverkar inte alltid ens förmåga att räcka till som förälder hur ungdomarna väljer att leva sina 

liv. Föräldrarna i vår studie är samtliga, vad man i vardagligt tal skulle kalla vanligt folk, 

heltidsarbetande flerbarnsföräldrar med trygga och utbyggda nätverk. Vår förförståelse 

kommer även från studerandet av internationella artiklar där föräldrar över hela världen 

belyser samma problem då det gäller att hålla sin ungdom borta från drogdemonerna. De 

begår samma misstag och de frågar efter samma hjälp, som föräldrarna vi kommit i kontakt 

med. Denna studie kommer emellertid att rikta sig mot svensk lagstiftning och föräldrar på 

små orter i Norra Sverige. Vi har under studiens gång fått inblick i problematiken som finns 

då det gäller samverkan mellan olika myndigheter. Sekretesser mellan olika myndigheter kan 
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ibland leda till att individen faller mellan stolarna. Missbruksenhet och socialtjänst samt 

polisväsende och psykiatri har inte alltid samma insyn i problemet runt den unga vuxna. 

Föräldrar i denna studie har berättat om hur de har känt sig utelämnade utan möjlighet att 

ingripa då de märkt att det sociala skyddsnätet tar alltför lång tid på sig för att samverka och 

genomföra en insats för att ha en möjlighet att kunna stoppa missbruket innan det blivit alltför 

omfattande. Om vi vill öka samverkan hos de olika myndigheterna måste vi också synliggöra 

den kunskap som dessa familjenätverk innehar.  Med detta som grund kan man i samråd med 

exempelvis missbruksenhet och psykiatri finna möjliga strategier för att ta tillvara den 

kunskap som finns för en bättre och mer ändamålsenlig behandlingsmetod.       

1.2 Problemformulering 
Hur upplever föräldrarna sitt inflytande samt sin insyn efter det att ungdomen blivit myndig?  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det primära syftet med denna studie är att ta reda på hur föräldrarna upplever att 

sekretesslagstiftningen och möjligheten till insyn förändras vid deras barns arton-årsdag. För 

att besvara detta syfte har studien tre frågeställningar:  

 Hur upplever föräldrarna sitt inflytande samt sin insyn efter det att ungdomen blivit 

18 år och myndig? 

Föräldrarnas möjligheter att få insyn i vården av den missbrukande ungdomen minskas 

kraftigt vid artonårsdagen, på grund av att enligt Föräldrabalken skall ungdomen betraktas 

som vuxen och därigenom mogen att fatta egna beslut.  Studien vill visa hur föräldrar i denna 

situation hanterar det paradoxala i att man inte får vara delaktig i om ens ungdom befinner sig 

på skolan eller sitter häktad, samtidigt som man fortfarande är försörjningspliktig över 

ungdomen.  Den följande frågan blir en naturlig fortsättning på denna paradox: 

 Är lagstiftningen som finns i dag till hjälp eller är den ett hinder? 

Denna fråga avser att lyfta fram de erfarenheter man har i kontakter med olika myndigheter i 

rollen som förälder till en missbrukande ungdom. Att som förälder kämpa för sin familjs 

överlevnad ger erfarenheter som skulle kunna komma samhället till gagn vid kampen mot 

droganvändningen. Att ta vara på den erfarenheten leder till den tredje frågeställningen: 

 Vilken är den optimala hjälpen för missbrukande myndiga ungdomar, enligt 

föräldrarna? 

Denna forskningsfråga vill belysa vilka slutsatser familjenätverket har dragit utifrån sina 

erfarenheter av samhällets insatser till den missbrukande ungdomen. Vi vill med denna studie 

belysa och öka kunskapen om föräldrarnas upplevelse av att ha en missbrukande tonåring 

hemma och hur de anser att missbruket kan bemästras. 

1.4 Avgränsningar. 
Denna studie innehåller endast föräldrars perspektiv och åsikter om hur hjälpen för deras 

missbrukande myndiga ungdom kan förbättras, då sekretess och andra lagar som förhindrar 

insyn i behandlingen, kan stoppa dem från att vara så aktiva i rehabiliteringen som de skulle 

önska att vara. Studien kommer inte att belysa vad ungdomarna själva eller professionella 

inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, eller annan myndighet anser om saken. Studien är 

gjord inom några mindre kommuner och redogör endast för vilken hjälp föräldrarna anser sig 

vara i behov för att hjälpa sin ungdom ur sitt missbruk, när de har blivit myndiga.   
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1.5 Preciseringar av begrepp.  
Johansson & Wirbing (2005) beskriver missbruk och beroende enligt DSM-IV: 

Missbruk innebär att en person upprepade gånger använder substanser som gör att denne 

misslyckas med att fullfölja sina skyldigheter skola, arbete, eller i hemmet. att personen 

använder substanser så att det medför betydande risker, hamnar i problem med rättvisan.  

Beroende innebär en ökad tolerans mot drogen, abstinenssymtom, att man använder drogen 

mer än vad man avsett, samt att bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna. 

Åldersgränser innebär att man måste inneha en viss ålder för att få göra vissa saker. Dessa 

finns reglerade i lagstiftningen. Sett ur ett juridiskt perspektiv har individer som uppnått 18 

års ålder både rättighet och skyldighet att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt eget liv. 

 

Svensk Lag om vårdnadshavarens skyldighet 

Det här materialet grundar sig på bestämmelser i föräldrabalken samt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400).  

 Vårdnadshavarens ansvar: 6 kap. 1 och 2§§ Föräldrabalken.  

 Vårdens utövande: 6 kap. 11–13 §§ Föräldrabalken.  

 Sekretess i förhållande till barnets vårdnadshavare: 12 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400, OsL).   

 Sekretess inom utbildningsverksamhet: 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen.  

Ungdomar som fyllt 18 år är myndiga och står inte längre under någons vårdnad, och 

utredningar får som regel inte göras mot en myndig persons vilja. Undantag kan göras i de fall 

det inte kan uteslutas att den unge är i behov av vård med stöd av 3 § Lagen om Vård av Unga 

(LVU) (eget beteende), som i vissa fall gäller upp till 21 års ålder. Om en myndig person 

fortgående missbrukar kan uppgifter om denne lämnas till socialtjänsten, om det behövs för 

att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd enligt 14 kap. 2 § nionde 

stycket OsL. En utredning kan i dessa fall inledas enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). 

Bestämmelsen bör användas med urskiljning och varsamhet. Den unges tidigare 

vårdnadshavare ska inte underrättas om en utredning inleds, och inte heller kommuniceras 

utredningen. Om den unge bor kvar hemma, eller nyligen har lämnat hemmet, kan dock 

föräldrarna behöva kontaktas även mot den myndige ungdomens vilja, för att ge sin syn på 

den unges situation och deras möjlighet att hjälpa honom eller henne.  

Socialtjänstlagen Socialtjänsten uppfyller sina åtaganden enligt 5 kap. 1 § och 5 kap. 9 § 

socialtjänstlagen för flickor och pojkar samt kvinnor och män i åldersgrupperna 15-20 år med 

begynnande eller pågående missbruk. Enligt 5 kap 1 § SoL ska socialnämnden bland annat:  

   • med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling.                                                   

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra 

berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopingmedel bland barn och 

ungdom 

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsyn till den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. 
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Enligt 5 kap 9 § SoL ska socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM): För att en person ska bli aktuell för vård 

enligt LVM krävs att vissa kriterier är uppfyllda, vilka anges i 4 § LVM.  Det krävs att 

personen till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att upphöra med missbruket och att den vården inte kan 

tillgodoses på frivillig väg. Utöver det finns det tre specialindikationer där en av dem måste 

vara uppfyllda för att tvångsvård ska genomföras. Tvångsvård kan alltså bli aktuell om 

personen:  

 Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.  

 Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

 Kan befaras att till följd av missbruket komma allvarligt skada sig själv eller 

närstående.  

Offentlighets och Sekretesslagen kap 10. 22 §: Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att 

en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår 

misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt 

arton år och brottet avser: överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64), 

1.6 Tidigare forskning. 
Då denna studie siktade på att få fram hur föräldrarna upplevde skillnaden i inflytande före 

och efter deras barns 18 årsdag, riktade artikelförfattarna in sig på att hitta studier som 

tidigare gjorts med samma inriktning. Det visade sig att det finns en mängd forskning om 

vårdnadshavarnas missbruksproblem och ungdomars uppväxt i dessa förhållanden. Att finna 

Svensk forskning med ett föräldraperspektiv på ungdomars missbruk och hur Svensk 

lagstiftning slår mot dessa visade sig vara svårare. Lalander (2009), beskriver att tonåren 

handlar om frigörelse, de flesta ungdomar som missbrukar, provar första gången under 

adolescensens högpunkt, vid 14-15 års ålder. Pojkar i ung ålder umgås ofta i grupper. Om en 

pojke i tonåren hamnar i en destruktiv grupp så ligger han genast i riskzonen för att själv 

utveckla ett destruktivt beteende. I gruppen lär man sig koder, språk och ritualer som sedan 

leder vidare till en för gruppen särskild manlig gemenskap. Denna process kan se olika ut och 

kan vara allt ifrån deltagandet i kriminella gäng med strikta interna regler och normer, till den 

mer löst sammanfogade gruppen. Lalander fortsätter med att strukturen av denna grupp 

påminner mycket om centrala samhälleliga institutioner, tydlig maktfördelning, konkurrens, 

specifik rollfördelning och en allmänt utbredd rationalitet där känslor trycks undan. Lalander 

menar även att ungdomar i adolescensen ofta är identitetsförvirrade och därmed lättpåverkade 

av sin omgivning – kompisar, familj, media, internet, och annat – i sökandet efter en egen 

identitet. Droganvändning i grupper skapar en tydlig identitet hos individen och ritualen blir 

extra betydelsefull om man är osäker på vem man är. 

Vid studiens inledning söktes vetenskapliga artiklar som kunde belysa hur föräldrars insyn 

och hur lagstiftningen i Sverige eventuellt kunde ändra ett pågående missbruksförlopp. 

Dessutom söktes artiklar om hur föräldrar upplever att de påverkat situationen de har hamnat 

i, då deras ungdom har hunnit fylla 18 år och har ett aktivt missbruk. Att finna relevanta 

Svenska artiklar som belyser problemet med Svensk lagstiftning visade sig vara svårt, då 

denna studie riktade sig mot ungdom över 18 år som fortfarande bodde kvar hemma och där 

föräldrarna fortfarande var försörjningspliktiga. Vi har däremot funnit ett flertal nationella 

artiklar som riktar sig mot behandlingshem och Svensk tvångslagstiftning, vilket inte var 
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denna studies syfte.  Författarna till denna studie fann även samverkansavtal mellan Landsting 

och Kommuner i Norrbotten, vilket ska visa hur ansvarsområden i missbruksvården ska 

fördelas mellan respektive instans. En granskning som genomförts av detta avtal fann brister 

som ytterligare kan förklara en del av problematiken som finns kring missbruksvården i 

Norrbotten. Sedan 2007 finns det nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård. Dessa 

ska fungera som en vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för 

personer med missbruksproblem. Att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna innebär att 

kommunen och landstinget har en missbruksvård som är den bästa utifrån aktuell kunskap 

inom området. 

Lokala samverkansavtal har upprättats mellan olika kommuner och Norrbottens Läns 

Landsting (NLL). Dessa skall gälla tillsvidare. En rapport av revisionsbyrån PwC (2012), har 

granskat hur missbruks och beroendevården har fungerat i kommuner och landsting. Samtliga 

inblandade fick kritik. Ur rapporten kan man utläsa: Ansvarsfördelningen mellan kommun 

och landsting är otydlig, vissa av kommunerna betalar platser för abstinensvården för att det 

är ett måste för den enskilde. Detta skall Landstinget egentligen stå för, vilket gör att andra, 

mindre kommuner anser detta vara osolidariskt då de inte har den ekonomiska möjligheten att 

gå in och köpa platser för sina missbrukande kommuninnevånare. Ansvarsfrågan runt detta 

har enligt PwC länge dividerats mellan kommuner och landsting och vissa kommuner säger 

sig ha ”gett upp” och betalar då själva dessa platser ur sin budget. Samtliga kommuner har 

även uttryckt att de även känner att man inom landstingets organisation inte har en klar 

ansvarsfördelning, främst vid narkotika- och blandmissbrukare. PwC menar att enligt flera 

kommuner var det inte ovanligt att en patient kunde skickas emellan olika divisioner, 

avdelningar och sjukhus, för att sedan skickas hem utan att vara färdigbehandlad. Ibland med 

förklaringen att patienten inte var behandlingsbar! 

Enligt Gerhard Larsson (SOU 2011:35) som har fått i uppdrag av Regeringen att kartlägga 

missbruksproblematiken i Sverige så är det totalt uppemot 500 000 svenskar som har 

missbrukarproblematik av narkotika, alkohol, dopningsmedel och läkemedel. Enligt samma 

rapport så kostar detta samhället följande: 

 66 miljoner kostar alkoholmissbruk  

 62 miljoner kostar narkotika  

 22 miljoner kostar missbruk av läkemedel. 

Ett exempel som Gerhard Larsson ger är att om en missbrukare är en man som är 30 år 

gammal och har ett tungt alkoholmissbruk blir den totala samhällsekonomiska kostnaden för 

denne cirka 7 miljoner kronor. De olika vårdinsatserna varierar kostnadsmässigt mellan  

23 000 och 400 000 kronor. Om insatserna som ges är gynnsamma för mannen så sparar hans 

tillfrisknande samhället 3 miljoner kronor. Om insatserna är väldigt effektiva och gör det 

möjligt för denne man att återigen ge sig ut i arbetslivet så kan besparingen bli 6 miljoner 

kronor för samhället. Kommunerna och landstingen avsätter ca 16,5 miljarder kronor per år 

för missbruksvård.  

 Mellan År 2008 och 2010 vårdades i snitt 2 658 kvinnor och 4 787 män för en 

narkotikarelaterad diagnos. Inskrivningarna har ökat bland både kvinnor och män i alla 

åldersgrupper, men allra mest i åldrarna 15 till 24 år. Under dessa år var det i genomsnitt 96 

kvinnor och 310 män som dog på grund av sitt narkotikamissbruk enligt Socialstyrelsen 2012. 

Tillgängligheten och förändrade attityder har gjort att fler och fler ungdomar använder 

exempelvis cannabis. Enligt CAN-rapporten 2011 kan man se att enligt olika 

frågeundersökningar ökade cannabiskonsumtionen under 1990- talet och av allt att döma är 
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den idag högre än för 20 respektive 10 år sedan. Sammantaget visar tillgänglig information – 

ökad förekomst, ökad konsumtion och fallande priser – att tillgängligheten av cannabis ökade 

i Sverige under 1990-talet och att den idag är fortsatt hög. Under senare år har även 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar såsom ADHD/Damp blivit uppmärksammade som 

förklaring till ett missbruk. (Lundqvist, 2011) 

Vissa studier vill påvisa att uppväxten är orsaken till missbruksproblematik, vilket vi inte har 

funnit belägg för i våra studier. Brook, D, Brook, J. Cohen, och Zhang (2010) beskriver att 

genom olika processer och genom val av partner kan individer med sårbara personligheter 

välja kamrater och partners som förstärker deras icke-traditionella attityder och beteenden. 

Vidare kan familjen och den sociala miljön främja drogmissbruket och även fungera som en 

kanal för att erhålla mer droger. 

Höjer och Sjöblom (2011), menar att konsekvensen av den svenska välfärdsmodellen kan för 

sårbara grupper av ungdomar bli att speciella behov av stöd under övergången från ung till 

vuxen inte uttalas och visas. När ungdomarna lämnar vården övergår de till att kategoriseras 

som ”tillhörande normalpopulationen”; det vill säga att de antas ha likadana förutsättningar 

och utsikter att klara övergången från ung till vuxen som jämnåriga utan erfarenhet av att ha 

varit placerade i samhällets dygnsvård. Dessa ungdomar löper därför stor risk att 

marginaliseras då de lämnar dygnsvården då de inte får tillgång till lämpliga resurser. 

Utländsk forskning tyder även på att kostnaderna för samhället ökar, inte bara med den 

missbrukande tonåringens behov av samhälleliga resurser, utan även av inkomstbortfall och 

sjukskrivningar av övriga familjemedlemmar inom nätverket. Butler och Bauld (2007) menar 

i sin studie från Glasgow att man har uppskattat att varje problem missbrukaren har, kommer 

att inverka negativt på minst två familjemedlemmar. Känslan av skuld, skam och 

otillräcklighet fungerar universellt. De fortsätter: Föräldrarna som intervjuades visade 

inledningsvis djup skam över vad som hade hänt i deras familj och var i allmänhet ovilliga att 

avslöja vad som pågick till en extern part. Detta påverkade deras vilja att få hjälp och stöd. 

Några av föräldrarna som intervjuades var obekväma med att medge deras problem, även till 

yrkesverksamma, på grund av en rädsla för att de skulle bedömas som en dålig förälder. Även 

om de var kapabla eller villiga att söka hjälp utifrån, var det inte alltid en okomplicerad 

process. 

Även studier i Australien kommer fram till samma sak. Jackson, Usher och O’Brien (2006) 

menar i slutsatsen av sin studie, att vårdpersonal måste upphöra att försöka fördela skulden 

när familjeproblem uppstår och istället se till att ge familjer mer terapeutiskt stöd inom en 

”noblame” miljö. Att hantera de beteenden som åtföljer drogmissbruk inom familjen kan 

kännas överväldigande för föräldrar och familjemedlemmar, de kan orsaka sammanbrott och 

bråk inom familjen. Men ungdomar och ungdomar som utvecklar narkotikaproblem behöver 

fortfarande några känslor av familjesamhörighet och därför är det viktigt att stödja familjer i 

försöken att hantera destruktiva beteenden och undvika total upplösning av familjebanden. 

Sjuksköterskor och andra med ett intresse för ungdomar och familjens hälsa och 

välbefinnande måste arbeta för att säkerställa adekvat stöd för familjer och unga människor 

som kämpar med tillhörande frågor med substansmissbruk. 

Ytterligare studier från Australien visar på att syskon till den narkotikaberoende tonåringen 

drabbas i det förlängda ledet. Oreo och Ozgul (2007) påvisar om föräldrars benägenhet att 

avleda all sin tid, energi och sina resurser till att ta hand om den drogpåverkade 

familjemedlemmen och därmed lämnar syskon utanför föräldrarnas uppmärksamhet och 

tillgivenhet. 
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1.7 Redovisning av sökmotorer och sökord 
Vid insamling av material användes Academic Search Elite, för att få en vetenskaplig och 

relevant informationsbas.  Sökord: ”familj”, ”droger”, ”föräldrar” användes.  

Keywords: ’parental’/ ’parents’, ’experiences’ och ’drug’,  

2. Metod 
I följande kapitel presenteras undersökningens datainsamlingsmetoder, vilket urval som 

gjorts, bortfall, tillvägagångssätt och arbetsfördelningen. Även etiska samt metodologiska 

reflektioner kring arbetet med denna studie redovisas. 

2.1 Val av datainsamlingsmetoder 
För att få kunskap om vad föräldrar anser är den optimala hjälpen för unga missbrukare, samt 

hur lagen om sekretess har påverkat deras föräldraskap när ungdomen blivit myndig, gjordes 

tre kvalitativa intervjuer. När det gäller valet av metod utgick vi från en kvalitativ ansats. I vår 

kvalitativa undersökning har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv med en 

konventionell innehållsanalys. 

Hermeneutiskt perspektiv  

Det centrala för hermeneutiken är att den bygger på förförståelse enligt Bryman (2011) . 

Hermeneutiken är en tolkningslära vilket innebär att man tolkar verkligheten, man har alltså 

inte en skarp gränsdragning mellan vetenskap och icke vetenskap. Som hermeneutiker gör 

man aktiva tolkningar, det vill säga att man inte enbart är en betraktare. Man intresserar sig 

för individen, hur deras handlingar förhåller sig till helheten och vad sociala handlingar har 

för betydelse.  

Förståelsen är central eftersom saker och ting har en historia, en bakgrund och 

orsak till uppkomst och kan förändras över tid. Den hermeneutiska cirkeln är i princip en 

oändlig process, men upphör i praktiken när man kommit fram till en rimlig mening, en giltig 

enhetlig mening, fri från inre motsägelser. Forskningsintervjun är ett samtal om den 

mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskussionen förvandlas till texter som ska tolkas. 

(Bryman, 2011). Hermeneutik är en tolkningslära och den bygger på förväntningar och 

förförståelse. Vi önskade förstå det fenomen som studerades och inte bara få en bild av det 

och därför passade det hermeneutiska perspektivet. Forskaren försöker alltså att se helheten ur 

forskningsproblemet i stället för att enbart inrikta sig på en liten bit. Forskaren använder hela 

tiden sin egen förförståelse som verktyg vid tolkningen av datamaterialet och tolkar alltid 

sinnesintrycken på ett eller annat sätt.  

 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det forskarens uppgift att argumentera för den 

tolkningen som anses vara mest relevant för forskningens syfte. Det finns inte heller någon 

teoretiskt bestämd utgångspunkt för den hermeneutiska tolkningen.  Den tolkning som 

kommer att stödja denna studie, är den existentiella tolkningen eftersom användningen av den 

innebär att forskaren försöker förstå fenomen och agerande utifrån en persons existentiella 

läge. Alltså vid detta tillfälle personens hela liv. Detta eftersom vi tittar på människors 

livsvärld i uppsatsen. Vi har valt att arbeta efter den hermeneutiska spiralmetaforen eftersom 

den kan ge en större bild av frågan som forskaren försöker förstå. Men också av anledningen 

att spiralen hela tiden gör att det blir en utökning och precisering av materialet som ska förstås 

och tolkas (Fejes & Thornberg 2009). 
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2.2 Urval och bortfall. 
Urvalsmetoden var ett snöbollsurval, urvalet grundades på att studien riktade sig gentemot en 

specifik metod och en specifik verksamhet. Snöbollsurval används i många fall där det finns 

begränsningar med att få kontakt med relevanta respondenter för den aktuella studien. Dessa 

respondenter har i sin tur, genom sitt nätverk förmedlat kontakt vidare med andra 

respondenter. Bryman (2011) menar att problemet med denna typ av urval är att det är inte är 

säkert att svaren är representativa för hela urvalspopulationen eftersom man inte kan vara helt 

säker på vilka som ingår i denna population. Snöbollsurval lämpar sig dock bättre inom 

kvalitativ forskning än inom den kvantitativa grenen eftersom det inte är lika viktigt att kunna 

generalisera resultaten i kvalitativa studier.  

Bortfall är enligt Bryman (2011) en felkälla som kan uppstå av olika 

anledningar. Bland annat kan känsliga frågor leda till att resultaten snedvrids genom svarsfel 

på grund av att de svar uppgiftslämnaren ger är svar som är socialt accepterade och kanske 

inte stämmer överens med verkligheten. Så länge man inte gör en totalundersökning blir det 

ett bortfall eftersom att alla i målpopulationen inte har samma möjlighet att delta, eftersom 

denna studie skulle genomföras inom en rimlig tid var snöbollsurval det mest rimliga urvalet. 

2.3 Arbetsfördelning  
Sjunde oktober 2013 påbörjades denna kandidatuppsats, men processen startade redan under 

vårterminen 2012. Vi träffades och började diskutera ämnet och vilken inriktning vi önskade 

djupdyka i, valet var nästan bestämt eftersom vi bägge hade praktiserat med ungdomar och 

insåg hur utbredd missbruksproblematiken är bland ungdomar. Svårigheten som uppstod var 

själva syftesformuleringen, att få ner den till problemformulering som var möjlig att studera.   

Vi valde föräldraperspektivet eftersom vi bägge är föräldrar till ungdomar. Under skrivandets 

gång har vi varit väldigt strukturerade och följt vårt PM, vecka för vecka. Detta har underlättat 

vårt arbete och samarbetet har fungerat smidigt. Allt skrivande samt alla intervjuer har skett 

under en ständig dialog, med högt till tak. Transkriberingarna av intervjuerna gjordes separat 

på grund av tidsbrist. Detsamma skedde med kodningen och kategoriseringen av materialet 

där vi senare tillsammans sammanställt våra resultat. Vi har insett att våra olikheter har lett till 

ett gott samarbete till en studie som vi bägge är nöjda med. Varje möte tillsammans har 

avslutats med reflektioner över vad vi har lärt oss, vilket har lett oss vidare i sökandet av 

information. Vår handledare Pehr Andersson har varit snabb på att ge oss feedback, vilket har 

underlättat processen ytterligare. Den största utmaningen vi haft är sidnumreringen i detta 

dokument. Eftersom vi tillsammans läst igenom och bearbetat materialet så står vi båda som ansvariga 

för allt som har skrivits i denna studie.     

2.4 Tillvägagångssätt 
För att komma i kontakt med föräldrar till missbrukande ungdomar tog vi kontakt med 

Föräldraföreningen Mot Narkotika i Norrbotten. (FMN) via deras hemsida. Vi skickade en 

presentation av studien samt en intervjuguide. Därefter tog tre respondenter kontakt med oss 

och tid för intervjuer med dessa kunde bokas. Intervjuerna gjordes med några dagars 

mellanrum och de utfördes på olika platser, vilka respondenterna valt ut.  För att kunna ha 

ungefär samma frågor till samtliga respondenter användes en semistrukturerad intervjuguide, 

se bilaga 2. Denna form av intervju innebär enligt Bryman (2011), att det finns utrymme för 

följd och uppföljningsfrågor.  Eftersom intervjupersonerna hade olika utgångspunkter i sitt 

berättande blev följdfrågorna lite annorlunda beroende på vilken respondent som intervjuades.  

Intervjuernas längd låg mellan 60 och 120 minuter. Vi spelade in intervjuerna med diktafon, 

vilka kunde utföras utan problem. Nyckelordet i intervjuprocesser av det här slaget är 

flexibilitet, tonvikten ligger på att intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna (Bryman, 

2002). 
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Datainsamlingsmetoden  

Datainsamlingsmetoden vi använt i vår undersökning är kvalitativa intervjuer, detta eftersom 

det är en lämplig metod att få den informationen vi behöver till vår undersökning. 

Intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär, detta innebär att en intervjuguide utformas 

med olika teman som är relevanta till frågeställningen, följdfrågor som ställs utanför 

intervjuguiden får förekomma i denna typ av intervju, Bryman (2011) Vi utformade därför en 

intervjuguide som delades in i sju olika teman (bilaga 2). 

Information  

Vid tiden för intervjuerna kunde syftet till studien ytterligare preciseras. Respondenterna 

informerades även om de etiska riktlinjerna som finns för svensk forskning samt att de när 

som helst kunde avbryta intervjun och samtliga respondenter medgav sitt samtycke till att 

genomföra studien med deras medverkan (se bilaga 1).  

Transkribering.  

Sedan transkriberades hela materialet och när transkriberingarna skrivits ut i pappersformat 

startade en kodnings- och kategoriseringsprocess (se bilaga 3). Då forskarna själva skrivit ut 

sitt intervjumaterial kunde många detaljer som upplevdes vara viktiga för analysen bevaras.  

Analys. 

Möjligheten att inleda analysen redan i detta skede möjliggörs då forskarna bär med sig de 

emotionella intrycken av intervjutillfället. Kvale och Brinkmann, (2009). Vi är medvetna om 

att resultatet av intervjuerna endast speglar våra intervjupersoners upplevelser. 

 

I analysen av våra intervjuer använde vi oss av den konventionella innehållsanalysen. (ibid) 

beskriver innehållsanalysen som en metod som handlar om analyserandet av olika dokument 

och texter. Man använder sig av ett metodiskt och replikerbart arbetssätt för att fastställa 

kvaliteten av innehållet utifrån de kategorier som utformats. Metoden handlar om att vara 

flexibel och är till för att kunna användas i olika medier. Det finns två olika perspektiv på 

denna metod. Den ena sidan säger att innehållsanalysen inte är en forskningsmetod, utan 

snarare utgör ett angreppssätt vid undersökningen av dokument och texter. Den andra sidan 

beskriver den som en forskningsmetod med en stor betoning på analysen. Vidare beskriver 

Bryman (2011), att syftet med innehållsanalysen är att resultaten inte blir en följd av 

forskarens personliga åsikter, samt att syftet är att skapa en helhetsbild av det påtagliga 

innehållet i det aktuella temat.  

 

För att göra vår innehållsanalys läste vi materialet upprepade gånger var för sig, för att få en 

samlad känsla av helheten. Efter detta avkodade vi intervjuerna och plockade ut de 

meningsbärande enheterna i texten. Vi samlades sedan och diskuterade de relevanta koderna. 

I detta skede påbörjade vi sammanställningen av de olika koderna och sökte likheter för att på 

så sätt komma fram till olika kategorier som kunde återge kontentan av intervjuerna. Efter 

detta kunde vi skapa kategorier som fångade det observerbara i innehållet, för att sedan kunna 

formulera ett tema som beskriver det latenta innehållet i texten. Koderna och kategorierna är 

direkt tagna ur datamaterialet och visar det manifesta, synliga, innehållet medan temat är det 

som står mellan raderna, det latenta innehållet i intervjuerna. Graneheim och Lundman 

(2008). 

I denna undersökning blev valet att utgå ifrån det hermeneutiska perspektivet. 
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2.5 Etiska reflektioner 

Svensk forskning (SFS 2003:460) har upprättat etiska forskningskrav, forskning precis som 

praktiskt utförande av socialt arbete krävs det och omfattas det av etik och moral. Det finns 

fyra forskningsetiska principer som forskarna bör förhålla sig till; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta är viktiga delar som skall 

levas upp till oberoende i vilken verksamhet man utför sitt arbete. Svenska etiska rådet 

beskriver de etiska riktlinjerna på följande sätt, informationsprincipen innebär att 

respondenten i den aktuella studien har informerats om syfte samt genomförandet av studien. 

Vidare gällande informationsprincipen är det av stor vikt att respondenten har vetskapen att 

deltagandet i studien är frivilligt. 

 Dessa fyra principer var grunden till informationen som erbjöds till respondenterna före 

intervjun. Vad gäller denna studie och upprätthållandet av ovanstående etiskt krav gällande 

informationsprincipen har vi redan vid kontakten med vederbörande respondent mailat ett 

introduktionsbrev med tillhörande syfte samt intervjuguide. (Se bilagor 1, 2) 

Där förklarades studiens syfte, frivillighet och deras rätt att avbryta intervjun till 

respondenterna.  

När det berörde det andra kravet så gavs information till respondenterna om att de själva ägde 

rätten att bestämma om sitt deltagande. 

 Den tredje principen innefattade information om att deras personuppgifter skulle hållas 

konfidentiella.  

Enligt den sista principen gavs information till respondenterna om att det enbart var till denna 

studie som intervjumaterialet skulle användas.  

I intervjuprocesser av det här slaget är flexibilitet viktigt, tonvikten ligger på att 

intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna enligt Kalman och Lövgren (2012). Denna 

studie har förhållit sig till de forskningsetiska krav som finns för svensk forskning. Samtycke 

har erhållits av respondenterna, samt att individens integritet har varit i åtanke genom att 

formulera frågorna till att inte bli av för känslig karaktär. På punkten om falska förespeglingar 

har det tydliggjorts med att beskriva intervjuns utformning och syfte. Vi är införstådda i det 

faktum att det alltid finns eventuella forskningsetiska problem, men vi har gjort vårt bästa för 

att några sådana inte ska förekomma i denna undersökning. 

Rapporten omfattar de delarna som nämnts i ovanstående, angående att detaljerat redogöra de 

olika stegen inom studiens process.  

2.6 Metodologiska reflektioner 
Enligt Bryman (2011) menar man att för att göra studiens resultat trovärdigt, utgår man från 

trovärdighetens fyra delkriterier; trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern 

validitet), pålitlighet (reliabilitet) och möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet). Med 

trovärdighet menas att man ska säkerställa att studien följt de regler som finns samt att man 

rapporterar resultaten till personerna som deltagit i studien för att se om forskaren uppfattat 

dem korrekt. Överförbarhet handlar att i rapporten ge så detaljerade beskrivningar av 

arbetsförloppet som möjligt, så att den som vill kan överföra studien till en annan miljö. För 

att en studie ska anses pålitlig bör forskarteam grundligt redogöra hela processen, själva 

bedöma kvalitén och hur procedurer tillämpats. Genom att ge fylliga beskrivningar av 

sammanhang, urval och datainsamling kan läsaren avgöra om resultaten är överförbara på 

andra grupper och i andra sammanhang. Sedan kan andra forskare fungera som granskare av 

materialet för att exempelvis bedöma i fall eventuella teoretiska slutsatser är berättigade. 

Att uppnå fullständig neutralitet anses komplicerat i samhällsforskning men forskare ska 

försöka säkerställa att de agerat i god tro, att de inte medvetet låtit exempelvis personliga 

värderingar styra arbetet. Denna studie har redogjort för alla faser i processen, givit tydliga 
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beskrivningar av undersökningens delar, intervjuguide och kodningsmall finns bifogade och 

andra personer har granskat studien. Personliga värderingar har inte påverkat studiens resultat, 

dock har ingen respondentvalidering utförts.  

Vidare beskriver Bryman (2011) arbetsprocessen för en undersökning, där det framgår att 

processen skall vara noggrant utfört samt kodningsmodellen beskrivs (se bilaga 2). Utifrån 

kodningsmallen blir det lättare att följa tankar och resultat från intervjuerna. Författarna till 

denna studie har försökt att formulera frågorna till att inte bli av för känslig karaktär, då det 

kan upplevas integritetskränkande. Vidare beskriver (ibid.) om krav på samtycke där det 

framgår att deltagarna själva har rätt att bestämma över intervjusituationen och huruvida den 

ska fortskrida eller avbrytas. Studiens resultat kan också påverkas på grund av att det endast 

är tre intervjuer med föräldrar till söner, vilket gör att slutresultatet i sin tur leder till att det är 

svårt att generalisera resultatet och uppskatta hur vanligt någonting är. Då alla tre 

respondenter som intervjuades var engagerade i en frivilligorganisation mot narkotika kan 

resultatet av denna studie bli svår att överföra till hela målpopulationen. 

Det är önskvärt att få tillgång till olika människors erfarenheter och upplevelser av ett givet 

fenomen, samt en variation mellan intervjupersonerna i en kvalitativ undersökning, (Dahlgren 

& Sauer 2009).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) menar man att ett stort antal studier inte ger högre 

vetenskaplighet, det viktigaste är kvalitet i form av en väl genomförandeanalys och i denna 

studie har man totalt tre stycken och det kändes relevant. 

Thomassen och Magdalene (2007, s. 204) beskriver att det inte är självklart att det empiriska 

materialet kan registreras som ren och otolkad sinneserfarenhet.  ”Kuhn framhäver att 

vetenskapen utvecklas genom omvälvningar, brott och kvalitativa språng och alltid är 

bestämd av sociala och historiska sammanhang”.  

Med andra ord det finns inte bara en sanning eller en framställning av verkligheten i en 

samhällskonstruktion. Systemteorin som har använts i denna studie känns fortfarande aktuell.  

 

Kravet på verifierbarhet betyder att det inte måste vara möjligt här och nu men däremot så 

måste man kunna redogöra för hur verifiering är möjligt, det vill säga man måste ange en 

metod för att pröva påståendet enligt Thomassen (2007). 

Det metodiska tillvägagångssätt som beskrivits i denna studie har varit väldigt ingående. Detta 

underlättar ifall någon annan forskare önskar göra denna forskning (Bryman, 2011).  Då det 

gäller falska förespeglingar har vi varit tydliga med att beskriva intervjuns utformning och 

syfte. Vi var införstådda i det faktum att det alltid finns eventuella forskningsetiska problem, 

men har gjort vårt bästa för att några sådana inte ska förekomma i denna undersökning. 

Graneheim och Lundman (2004) menade att en kvalitativ metod bygger på uppgifter från 

berättelser och observationer, och kräver förståelse och samarbete mellan forskaren och 

deltagarna. Denna studie har inte för avsikt att generalisera intervjupersonernas svar däremot 

att föra fram viktig kunskap inom ämnet. Sohlberg, B. och Sohlberg, P. (2002) menar att även 

om forskaren inte önskar generalisera kan den empiri denne fått fram spegla en mer allmän 

uppfattning om ett fenomen i snarlika situationer.  

Hermeneutik 

Nackdelen med hermeneutiken kan vara att forskaren skapar en viss tankeinriktning från 

tidigare erfarenheter och det kan resultera i att forskaren överöser texten med frågor som har 

formulerats på förhand, istället för i texten finna de frågor som själva texten ställer till läsaren 

(Fejes och Thornberg, 2009). Det finns inget som säger att just den eller det vi upplevt 

överensstämmer med andra personers upplevelser. Vi har vår bakgrund som kvinnor, 

uppfödda i Sverige. Detta påverkar vår uppfattning om olika fenomen i samhället. Det vi vet 
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och förstår innebär inte automatiskt att andra människor ser på saker på ett liknande sätt.  Vi 

har med oss en viss tradition, där äktenskapet och familjen är viktig. Detta är också varför vi 

valt hermeneutiken som metodologisk ansats i uppsatsen eftersom den tradition vi bär med 

oss kan med hermeneutiken förändras. Ett annat argument till varför hermeneutiken är vald 

som ansats baseras på det faktum att vi har en viss insikt om ämnet men känner att den kan 

fördjupas och bli en bättre förståelse. Vid ett hermeneutiskt arbete så startar hela processen 

med forskarens personliga förförståelse inför ämnet. Denna förförståelse ger forskaren 

vägledning i början och även möjlighet till en startpunkt. När den första tolkningen av 

insamlat material görs så är det inte ovanligt att forskaren upptäcker att den förståelse som 

personen trodde sig ha inte är fullständig. Det beror på att förförståelsen kring ämnet inte är 

helt utvecklad och kunskaperna är inte tillräckliga.  

3. Teori 
I följande kapitel introducerar vi ett val av teoretisk utgångspunkt, teorin beskrivs och centrala 

begrepp för den aktuella teorin förklaras. Avslutningsvis genomförs en reflektion kring 

teorins styrkor och nackdelar. 

3.1 Val av teori 
Kvalitativ forskning innebär många gånger att teorin uppkommer ur datamaterialet som 

samlats in, men kvalitativa undersökningar kan även användas till att pröva redan existerande 

teorier enligt Bryman (2011). Denna undersökning har använt sig av ett induktivt och 

upptäckande förhållningssätt eftersom teorin inte bestämdes i förväg. Enligt Sohlberg, B. och 

Sohlberg ,P. (2002)  är induktiva slutledningar ”aldrig bindande, eftersom det alltid är 

möjligt för att framtida observationer innehåller undantag i förhållande till det som tidigare 

observerats” Det innebär inte att forskarna arbetat helt förutsättningslöst, tidigare kunskaper 

och litteratur som redan finns färgar av sig på teorin som framställts (Patel & Davidson, 

2003). 

Uppsatsen har en betoning på hur föräldrarna till missbrukande myndiga ungdomar skulle 

vilja utforma lagstiftningen för att hjälpa sina barn, utifrån intervjuernas sammanställningar 

kunde det skönjas ett mönster. För att tolka detta mönster valdes en hermeneutisk ansats, för 

att förstå sammanhanget användes en systemteoretisk ansats.  

3.1.2 Systemteori 

Systemteori är en tvärvetenskaplig studie av system i allmänhet. Målet är att beskriva olika 

principer som kan tillämpas på alla typer av system på olika nivåer och inom olika 

vetenskaper. Inom denna vetenskap används begreppet ”system” specifikt med tanke på 

självreglerande system. Det vill säga system som korrigerar sig själva genom att hela tiden 

återkoppla. Systemteorin innebär i korthet att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än 

summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla 

delar påverkar de andra. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra 

delarna. En viktig poäng med systemtänkandet är att man lägger tonvikten på det ömsesidiga 

beroendet mellan individ, organisation och omvärld. Öquist (2008) menar att i det 

systemteoretiska sättet att tänka och arbeta ingår fyra centrala begrepp: 

 helhetstänkandet, 

 att tänka i nivåer, 

 att tänka i termer av information och kommunikation samt 

 ett tänk i termer av konstans och variation. 
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Genom att se världen som en helhet som består av flera delar kan man skapa ett kretslopp. 

Varje del har liten betydelse, men genom att delarna kombineras på rätt sätt skapas ett 

helhetsystem. Varje individ i en organisation kan betraktas som en del i ett större kretslopp 

och man kan då säga att denne utgör en länk i ett större system. 

Att tänka i nivåer är ett grundläggande begrepp i systemteorin. Att tänka i 

logiska nivåer är lika viktigt oavsett om det gäller att förstå hur organisationer är uppbyggda 

som att förstå hur kommunikationen mellan människor fungerar eller hur inlärning går till. I 

alla organisationer finns en hierarkisk uppbyggnad. De högre nivåerna är alltid överordnade i 

den meningen att de ställer in eller ”kalibrerar” verksamheten på lägre nivåer. Det innebär 

också att gränserna mellan systemets olika plan måste upprätthållas för att helheten ska 

fungera. Olika roller och funktioner i en organisation befinner sig därför på olika logiska 

nivåer i organisationen. Det vill säga att man kan se familjen som en organisation som 

befinner sig högt upp i hierarkin och att medlemmarna i familjen måste hela tiden återkoppla, 

ge feedback och utvärdera för eventuell korrigering för att hela systemet ska fungera, likväl 

som att organisationen ”familjen” måste anpassas till omkringliggande organisationer. 

 

Systemteorin arbetar med information som en utgångspunkt för förändring. Tanken utgår från 

att all information som sänds ut tolkas och uppfattas av mottagaren, det är där det viktiga sker. 

Sändaren av informationen fungerar enbart som en katalysator. Öquist (2008) menar att vi 

behöver utmana den västerländska föreställningen om att vi kan bemästra eller behärska 

världen utanför oss själva, bara vi har de rätta verktygen. Det vill säga att vi inte alltid kan 

påverka hur mottagaren av informationen tolkar denna, vi kan enbart delge den. 

Genom att skilja mellan konstans och variation menar (ibid) vidare att man 

ibland måste bryta upp ordningen för att finna en ny källa till information. Han beskriver livet 

som en ständig kamp mellan restriktion och frihet, samt stabilitet och förändring. Det trygga 

och förutsägbara kallas konstanterna och har lika stor betydelse som variationerna för att 

upprätthålla ett bra liv. 

Öquist (2008) menar att systemtänkandet handlar om att förstå världen i termer 

av relationer, funktioner, att se sammanhangen och mönstren. Öquist fortsätter med att säga 

att systemteori utgår från tanken att allt hänger samman som ett kretslopp i ett ömsesidigt 

beroende där det inte finns någon given startpunkt eller ändpunkt. Varje del av detta kretslopp 

kan ses som orsak och verkan. Tänkandet ska i systemteoretiska sammanhang ske cirkulärt 

istället för linjärt. 

 

Ett annat centralt begrepp inom teorin är feedback som handlar om att systemets delar 

återkopplar till varandra. Feedbacken kan vara inriktad på att behålla systemet i jämvikt, eller 

inriktad på att få systemet att anpassa sig till omgivningen. (Schjødt & Egeland, 1994) 

Enligt systemteorin bildar individer kommunikationssystem eftersom de relaterar till varandra 

hela tiden. En människas identitet har utvecklats och fortsätter att utvecklas genom ett 

ständigt samspel med omgivningen (Forsberg & Wallmark, 1998). Styrkan med systemteori 

är att den ser världen som en helhet. Relationen mellan unga missbrukare och deras 

omgivning känns väldigt aktuell när man vill ta reda på vilken hjälp som är optimal för denna 

målgrupp.  

 

Öquist (2008) beskriver grundtanken inom systemteorin som en samverkan mellan de 

relevanta individerna inom det aktuella systemet. Det framgår av beskrivningen även att 

teorin används inom olika familjebehandlingar. En central del av systemteorin som nämns av 

ovanstående är att inom systemteorin skall man inte arbeta med polerna orsak och verkan. 

Genom att välja att inte arbeta utifrån orsak och verkan, menar systemteorin på att när vi 

arbetar med ett familjesystem ska vi arbeta aktivt med hela systemet. Vilket är i motsats till 
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det tänket som det allmänna systemet har inom de flesta andra metoderna, där handlar det allt 

oftare om att lägga fokuset på den enskilda personen där systemet anser att problemet ligger 

hos. Det systemteorin menar är att om vi inte omfamnar hela familjesystemet och tar in alla 

bitarna, utan enbart fokuserar på att rikta in behandlingen på den specifika personen inom 

systemet kommer känslorna av både skam och skuld att etablera sig hos individen. Känslor 

som i många fall säkert redan har infunnit sig hos individen, men om vi väljer att arbeta med 

hela familjen och ta bort tanken på att det är en individ inom systemet som är den ”felande” 

länken kommer man enklare och effektivare att kunna lösa de problem som föreligger inom 

familjesystemet samt att minska känslorna av skam och skuld för att i längden få de att 

försvinna helt och sedan kunna skapa möjligheter till att stärka nya sätt hos familjen att möta 

varandra. 

3.2 Teorireflektioner 

I boken av Sohlberg, B och Sohlberg, P (2002, s.251), menar de att när forskaren konstruerar 

teorier och begrepp så studerar forskaren människan utifrån olika konstruktioner, det vill säga 

man studerar individen, sociala grupper, organisationer och kulturer utifrån olika 

uppbyggnader, man försöker på så sätt få en bild av människor och gruppers 

sammansättningar. Med hjälp av sin begreppsapparat så försöker man ge en bild hur 

människor i olika kulturer konstruerar. Det vill säga, det är olika aspekter av teoretiska 

konstruktioner som ligger till grunden för vad forskaren väljer att utgå ifrån. Forskaren måste 

skapa sin egen konstruktion som fångar den grundläggande strukturen hos den sociala 

världen. Med andra ord, det är människor som förhåller oss till den fysiska världen på socialt 

reglerade sätt.  Så valet av forskarnas teorier utgår från egna valmöjligheter och tidigare 

erfarenheter, vilket känns relevant i detta sammanhang. 

 

I boken Etiska dilemman av författarna Kalman och Lövgren (2012) citeras Jacobsen (2000), 

som vi önskar återge för att sedan fortsätta vår etiska diskussion ”Vad vi ser är beroende av 

vad vi är intresserade av, vad vi har fått lära oss att se och vad vi har fått lära oss att inte 

se”. Med andra ord så präglas vi av vad vi är upplärda till att se, och som även har att göra 

med vilket kön våra kroppar bär enligt Hildur och Lövgren (2012). Så det empiriska 

materialet kan inte registreras som ren otolkad sinneserfarenhet Enligt empirismens kritiker 

hävdar att då vi upplever något, sätter vi i lika hög grad vårt ”avtryck” på verkligheten som 

den sätter sitt ”avtryck” på våra sinnen, Thomassen och Magdalene (2007). Kunskap uppstår 

med andra ord när vi ingår i ett historisk, kulturellt och socialt sammanhang, av denna 

anledning så valdes systemteorin som teoretisk grund för denna studie.     

 

3.2.2 Systemteori 

Svagheterna med systemteorin är att den inte förklarar hur det kommer sig att vissa människor 

klarar av att ta sig ur ett missbruk helt av sig själva utan stöd från vare sig professionella 

behandlare, självhjälpsgrupper eller familj. Denna teori är dessutom väldigt bred och det 

mesta går in under den, vilket kan göra resonemang svåra att avgränsa.  

 

Thomassen (2007) menar att under arbetets gång kan forskarens perspektiv och förförståelse 

förändras. Till slut så presenteras en ny förståelse i en ny tolkning. (Ibid) fortsätter med att 

påpeka att förklaringen av mänskliga fenomen bygger på insikt om hur människor känner, 

tänker och handlar i konkreta situationer, i ett visst samhälle, vid en viss tidpunkt i historien. 

Teorierna måste hela tiden provas och testas mot den verklighet de uttalar sig om. Som 

tidigare nämnts så är vår analys av materialet gjord i andan av den hermeneutiska spiralen. 
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Det har inneburit att de frågor som ställdes under intervjuerna grundades genom vår 

förförståelse inför ämnet.  

4. Empiri 
Nedan presenteras undersökningens empiri, redogörelsen omfattar det forskaren ansett som 

det mest väsentliga. Materialet har tagits fram genom tre kvalitativa intervjuer med föräldrar 

till ungdom som är över arton år och har eller haft ett aktivt missbruk. 

4.1 Redovisning av intervjuer 
Allt material är transkriberat, kodat och kategoriserat. Resultatdelen presenteras genom 

kategorier och avslutningsvis framträder ett tema.  

 

Sekretesslagstiftningens utformning 

Denna kategori syftar på koder som visar hur sekretesslagstiftningens utformning påverkar 

föräldrarnas insyn över deras barns missbruksproblematik.  

 

Exempel på koder inom denna kategori var: 

Frustration, insynsålder, ansvar, stort hinder, värdelös 

 

Exempel på meningsbärande enheter inom denna kategori var: 

Förälder 2: ”Men missbrukande 17-åringar längtar efter sekretessen, då de kan försvinna in 

i dimman. Det blir en otrolig frustration för föräldrarna… Från en dag till en annan får man 

ingenting veta. Dom kan inte ha något samarbete med socialtjänsten. Polisen, som man 

kunnat prata med hur mycket som helst, helt plötsligt blir det, nä, vi kan ju inte säga nånting.  

Det här är ju ett stort vansinne. … Att höja insynsåldern, åtminstone när det handlar om 

droger och missbruk, till 21 år, för vi har ett ansvar för våra barn till dom blir 21 år, 

åtminstone enligt föräldrabalken. Och då borde man rimligtvis ha insyn fram till dess. Det 

skulle otroligt underlätta samarbetet mellan oss och polisen.” 

 

Förälder 1: ”Jaa den är ett stort hinder! ... du tappar ju allt fullständigt allt dom får ju inte 

ens tala om det är dom som är  hans handläggare på missbruks… man ringer dit och du för ju 

en monolog du har ju ingen dialog .. dom kan ju bara säga Jaha .... jag vet inte det gav inte 

så mycket, vi försökte få honom att släppa på sekretessen men det enda han släppte  på var 

ekonomin och  det var ju ..det sket jag i .. för att den var varken hackat eller malet.. 

Frustationen är när dom har blivit arton och man vet inte var dom är, det känns som att… du 

kämpar för din egna unge men du får inget gehör någonstans, dom säger varken bu eller bä, 

eller någonting och det är .. jaa .. man känner sig ganska maktlös kan jag säga, så det känns 

som att samhället har blivit så hårt bara ett omhändertagande  .. så det där med lagarna det 

måste vi ju ändra på.” 

 

Förälder 3: ”Jag skulle egentligen höja åldern och ta bort sekretessen ut över huvud taget… 

just när det gäller föräldrar och barn, för ett barn är ett barn oavsett hur gammal man är 

..Jag är ju fortfarande ett barn till mina föräldrar fast dom är 78 år och jag är 57 .. Man 

utestängs som förälder, värdelös som förälder. Om man nu inte lyckas lura sin unge att 

släppa på sekretessen lite och släppa in en.  Då gäller det att veta vad man snackar om så att 

ungen fattar att man inte kan bli lurad.” 

 

 

 



16 

 

Den optimala hjälpen. 

Denna kategori visar på vilka förbättringsmöjligheter som finns i utformningen av vården och 

rehabiliteringen ur föräldrarnas synvinkel. Samtliga föräldrar har under intervjuerna påtalat 

vilka brister som finns och hur gällande lagstiftning har berövat dem möjligheten att kunna bli 

en större resurs i deras barns missbruksvård. Hur skulle föräldrarna önska att vården för deras 

ungdomar hade utformats? 

 

Exempel på koder inom denna kategori var: 

Vårdkedjan, Tvångsåtgärder, Drogtester, Drogterapi, Föräldrautbildning, Avgiftingsplats. 

 

Exempel på meningsbärande enheter för koderna inom denna kategori var: 

Förälder 2: ”Det är vårdkedjan! Att få länkarna att sitta ihop hela vägen.  Vård, behandling 

och efterbehandling.  Redan en månad innan behandlingen har upphört så ska man veta vad 

som händer sedan, vad man ska göra när man kommer ut och vilken dag det ska ske. 

Psykiatrin och missbruksvården måste kopplas samman till ett. Vårdkedjan måste kopplas 

samman och följa den här missbrukaren i 3-4-5 år. Då finns det en möjlighet att rehabilitera 

en ungdom idag. Men politikerna dom ser bara på kort sikt. Så det är vårdkedjan! Jag har 

sett den på en powerpoint, den var jättevacker (skratt), men den funkar inte…” 

 

Förälder 3: ”Tvångsåtgärder! Frivillighet funkar inte under pågående missbruk. Drogtester 

ska införas från nionde klass, precis som fluortanten kommer drogtanten. Kan göra att många 

inte ens prövar. Fler avgiftningsplatser –dom ska vara låsta! Ingen frivillighet. Alkohol och 

drogterapi! Det måste dom ju fortsätta med då de kommer från behandling, det finns inte här! 

Mentorer eller assistenter som inte är knutna till soc. Soc är ju fienden för dessa ungdomar. 

Skolan och kommunen i samarbete. Dom är ju mest i skolan, men föräldrar ska blandas in, 

gärna med föräldrautbildning som kan starta redan på BVC.” 

 

Förälder 1: ”Och sen så måste dom ju utgå från olika individer, en behandling kanske passar 

en men inte andra utan dom måste ju kunna vara flexibla på sådant sätt … Du ska veta det att 

lagarna och reglerna är så jävla dum, du får ursäkta mig, men dom har ju gjort 

husrannsakan hos (pojkens namn) ett antal gånger polisen, och de är så att den medicinen 

eller dom droger som dom tog från honom som inte är narkotikaklassade, fick han gå på 

polisstationen och hämta ut.. tillbaka.” 

 

Hjälp från samhället. 

Denna kategori beskriver vilken hjälp föräldrarna upplever att de fått från samhället, för att 

stärka familjenätverket. Föräldrarna har berättat om att familjen ofta är den sista stabilitet som 

finns kvar i ungdomarnas liv. Att stärka familjen anser de vara nödvändigt för att kunna 

fungera som familj och vara ett fungerande stöd i den missbrukande ungdomens 

rehabilitering. Att samarbeta med myndigheter är en viktig del i den processen, som 

föräldrarna upplever blir onödigt försvårad efter myndighetsdagens inträdande. Samtliga 

familjer berättar att de har känt sig utelämnade. 

 

Exempel på koder inom denna kategori var:  

Samarbete, ingenting, svårt, farhågor, skyfflade bara, brustit, förtroende, reagera. 

 

Exempel på meningsbärande enheter för koderna inom denna kategori var:  

Förälder 3: ”Finns inget positivt! Det tar för lång tid, det bygger på frivillighet i det längsta, 

inget samarbete mellan kommun och landsting (psyket). För få och dåliga avgiftningsplatser, 

man går inte till botten med problemet om varför det en gång startat. Nej, det är inget 
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samarbete. Så kasst, man förstår inte hur det kan vara så. Alltså varför samarbetar dom inte?  

Varför tar ingen ansvar? Jag menar, det finns väldigt många föräldrar som inte orkat som jag 

har gjort.”  

 

Förälder 1: ”Ingeting .. inte nått .. inte ens efter det  han dog ska jag tala om … Jo det stöd 

jag fick var att dem betalade hans begravning eftersom han inte hade någon ... 

förmögenhet...han har väl inte fått någon vård eller hjälp direkt .. de försökte ju med KBT .. 

men det funkade inte…Det var lull lull ..så att säga .. och det kändes som att de inte …  och 

jag förstår att (grabbens namn) kände så ..  De hjälpte inte utan .. de skyfflade bara .. att det 

skulle hända någonting.. Det var som att det inte var .. så allvarligt med honom .. 

Jag gick till doktorn en gång när det var som jävligast och han hade tagit en överdos igen och 

var .. Fullständigt under isen och ville bli sjukskriven .. då skrattade han åt mig och menade 

på att tro .. tror du verkligen att det här blir bättre med att du blir sjukskriven .. han skickade 

mig till en kurator som .. inte visste vad hon pratade om ut övertaget .. men det är inte ditt fel 

och du kan ju inte göra någonting det är ju hans eget val ..bapapap satt hon .. och visst är det 

så men det var ju inte sånt jag ville höra .. jag blev inte sjukskriven …  

 

Förälder 2: ” Bästa hjälpen? Jaa, den är nog från socialtjänsten . och Polisen, socialtjänsten 

och polisen tillsammans det är nog den bästa hjälpen. Men dom är ju grymt överhopade så 

det blir ju aldrig riktigt fullständigt. Man har inte tid, resurser, hela tiden får dom skäll..  Det 

här med frivilligorganisationerna, ja för föräldrarna, så är det ju det, typ FMN är det bästa 

för dem… Alla har själva varit med om den smärtan, det kan man inte läsa sig till. Det ska 

vara självupplevt. För missbrukaren, -socialtjänsten, för föräldrarna, 

frivilligorganisationer..” 

 

Önskat stöd för familjenätverket. 

Samtliga föräldrar som intervjuades har ungdomar med långvariga missbruksproblem. 

Föräldrarna berättade om hur syskon och övriga familjemedlemmar påverkades och hur de nu 

i efterhand kan önska att de hade fått en annan utformning av stöd för att stärka hela 

familjenätverket. 

 

Exempel på koder inom denna kategori var: 

Uppmärksamhet, försummad, ensam, skuld och skam, trassligt, hata, värdelös. 

 

Exempel på meningsbärande enheter för dessa koder var: 

Förälder 2: ”Alla våra barn har fått en släng av sleven. Vår yngsta dotter Hon är sladdbarn, 

11 år yngre än den här killen. Hon avgudade sin storebror, hon skulle gifta sig med honom.. 

Det var ett speciellt förhållande de andra var ju utflugna. Hon var ju bara 8-9 år när det här 

hände…. hon hade sprungit in på sitt rum och grät för att vi grät, men att hon aldrig känt sig 

försummad på grund av honom…. Hon sa bland annat ” Jag hatar droger, men jag älskar 

min bror.” 

 

Förälder 1: ”.. man känner ju sig så ensammast i hela världen  .. det är ju ingen annan som 

har det så .. man tror ju det .. och så är det ju skuld och skambelagt med en unge som drogar 

.. men herre gud tänk om dom tror att man har det trassligt där hemma och allt sådant där .. 

att .. man behöver ju hjälp med allt och framförallt någon som talar om att det inte är ditt 

fel… ” 

 

Förälder 3: ”Sen gäller det att vara stark, efter LPT:n då jag insåg hur mycket han knarkade 

fattade jag att jag hade två val. Antingen lägga mig ner och dö, eller kämpa. Många gånger 



18 

 

var allt hopplöst och jag undrade vem som skulle hjälpa oss, jag kände att en lösning var att 

göra slut på oss. Jag kände att jag och min son var en belastning för min sambo och hans 

barn, varför ska de ha det problemet? Jag tänkte att jag har gett han livet, jag kan ta det ifrån 

honom. Jag tar honom i bilen och kör in i ett träd eller en klippvägg, då är det slut..  Jag tror 

att många har såna tankar, att man hatar sitt eget barn, man funderar varför man inte tog 

abort. Såna hemska tankar att det finns inte. Jag tror att det är ett led i processen att bli stark, 

för det måste man vara. Mina kollegor har varit ett stort stöd för mig…. Jag har kunnat prata 

av mig och det har känts skönt att vara öppen och ärlig om det här, för det är inte jag som 

har fått honom att knarka.” 

 

Tilliten till sitt barn. 

Normer och regler finns inom alla familjer, förmågan att upprätthålla dessa försvåras då det 

finns ett aktivt missbruk inom familjen. Dessa familjer berättar om sin naivitet inför 

drogproblemet och vad de har fått lära sig om hur relationer förändras då missbruket tagit 

plats i deras familj.  

 

Exempel på koder inom denna kategori var: 

Borta, konkurrera, skadat, avvika, smussel, trubbel, tillit, försvinner, ljuga, blåögd, 

relationer, gömma, tänjer, lögner. 

 

Exempel på meningsbärande enheter inom dessa koder var: 

Förälder 2: ”Före missbruket var det en härlig kille på alla sätt. Men efter drogerna så är ju 

tilliten borta….  Har de varit drogfria en vecka kan det komma ”när ska ni börja tro på mig 

då?” Men det blir svårt, det tar ju flera år.  Nu blev det skadat igen av den här nya svängen. 

Vi märkte redan i 8:an att han började avvika från familjens regler..  Det var kompisarna, 

speciellt en lite äldre kille, med svart hår och lång skinnrock som han avgudade.. Det blev 

mycket smussel och pengar började försvinna, så trubblet började långt innan vi märkte att 

han höll på med droger.  Han började röka, vilket var en utopi i vår familj.. Vi var väldigt 

naiva, vi trodde att det bara var att sluta med såna dumheter, han fick lite straff och sånt.  

Men det är klart att redan då blev tilliten skadad.” 

 

Förälder 1: ”Den försvinner ju kan jag säga dig, när man upptäcker vissa saker… har alltid 

haft en bra relation så han har aldrig kunnat ljuga för mig, tills den dagen då jag upptäckte 

att han blåljög mig rakt upp .. det sved nåt så fruktansvärt . Utan att blinka .. och då blev man 

så här (öppen mun / Tappar hakan). Hur mycket har han ljugit för mig innan .. och det var så 

himla uppenbart .. Och det slutade ju med att när han kom hem.. så var man ju tvungen att  

plocka undan  grejer, systemkamera.. jaa men allt, för vi tänkte att ..för vi visste ju inte .. för 

rätt som det är så åker ju de. Mediciner, magnecyler allt … gömdes .. och det kändes ju inge 

roligt.”  

 

Förälder 3: ”Som liten var han snäll, artig, inga problem i skolan. Han tyckte att det var 

jobbigt med barn som skrek och levde om.  Alltid mycket kompisar, omtyckt. 

 till slut blev han som en främling, vem är det där? Är han från mig, hur kan det vara möjligt? 

Man tappar tilliten, för till slut ljuger de om allting…” 

 

Från medberoende till att läka. 

Samtliga föräldrar har berättat om sitt medberoende, att bryta detta har varit en förutsättning 

för att familjen skulle kunna fungera, att de skulle orka räcka till för övriga barn och för att de 

skulle ha förmågan att kunna arbeta och även hela sig själva. Sorgearbetet har varit en 

långvarig process, för att till slut kunna frigöra sig själv. Föräldrarna har berättat om att vid 
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myndighetsålderns inträdande hade de inget val då de inte kunde använda sitt 

föräldrainflytande på sin missbrukande ungdom. Denna frigörelseprocess har samtliga gått 

igenom med hjälp av andra föräldrar som har varit med om samma resa inom 

frivilligorganisationer.  

Exempel på koder inom denna kategori var: blåsta, medberoende, jobbigt, älska, vårda, 

ompysslad, berg och dalbana, konsekvenser. 

 

Exempel på meningsbärandeenheter för koder inom denna kategori var:   

Förälder 2 ” ….man blir ingen tillgång, för missbrukaren, så länge man mår som 

missbrukaren mår….Man är inte huvud, utan man är svans, i familjen. Man följer dom här 

drogdemonerna i en sån här typ berg och dalbana… då är det missbrukaren som sitter och 

kör och vi sitter i vagnen och åker.. Istället för tvärtom. Vi ska inte må som missbrukaren 

mår, utan vi ska må så bra som möjligt. Oavsett vad han håller på med, eller hon… Och det 

är fruktansvärt jobbigt, för det är svårare att bryta ett medberoende än beroendet i sig. 

 ….och vi gjorde alla fel som man kan göra i en medberoendesituation, för vi var så blåsta, vi 

kunde så lite om det här så vi höll på att vårda honom till döds.  – Det var vård till döds… 

Jag for ju till och med och skjutsade han till knarklangare för att betala knarkskulder och 

tänkte att det skulle vara bra …Så det var idealmiljö hemma hos oss för att utveckla ett 

missbruk. Det är så en drog vill ha det. Och våra övriga barn var i lika dåligt skick alltså, 

dom höll på med samma. Det var det enda vi pratade om, för vi ville ju rädda honom, även 

om vi hade barnbarn så kanske vi ägnade några minuter åt att prata om dom men sedan var 

det ju bara om detta. –Jag mår dåligt när jag tänker på det där…  

… Tills vi bestämde oss för att nu får det gå hur det vill, nu klipper vi. Jag måste tillfriskna, ta 

ansvar över mitt eget liv. Vi måste fungera socialt och på jobbet, jag vill fungera för mina 

barn och barn-barn. Vi kan inte ge upp allt för att han väljer sån här skit. Visst finns det 

skuldkänslor, och många lägger ved på den brasan. Folk som säger: ”Jag skulle aldrig kunna 

sova om jag visste att mitt barn var ute och knarkade” Jag säger varsågod, då dör du. För 

det höll jag på att göra..  Jag mådde dåligt när folk sa så till mig, ”hur kan du?”  Då måste 

man jobba med det igen, men vi hade ju bestämt oss…  Vi ska leva, det här går inte över, man 

måste få hjälp.” 

 

Att ge upp 

Föräldrarna beskriver en sorgeprocess som ständigt startar om. Oavsett alla motgångar som 

denna resa burit med sig, har de lyckats överleva och komma starkare ur processen.   

 

Exempel på koder inom denna kategori: 

Tuff kärlek, konsekvenser, gett upp, sträcka ut handen. 

 

Exempel på meningsbärande enheter för dessa koder var: 

Förälder 2 ”…tuff kärlek kanske, det är ju en form av att ge upp, attityden att släppa dom, 

låta dom knarka ihjäl sig om de vill är ju en form av att ge upp.  Man måste släppa för att inte 

må som dom, att släppa och säga – det är ditt val, är en skräckinjagande upplevelse för 

missbrukaren, plötsligt slutar telefonen ringa…. Det är skrämmande för dom att mamma och 

pappa börjar göra saker tillsammans igen åka utomlands ihop och så där.. Det gynnar 

missbrukaren i rätt riktning.  Då är det inte vi som tar konsekvenserna, det är smärtsamt att 

ta konsekvenserna själv…”  

 

Förälder 1 ” Nä, jag hade faktiskt inte gett upp, tills den dagen då han dog. Jag tror inte man 

gör det alltså. Så är det ju bara. ” 
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Förälder 3 ”Jag sa ”att en sak ska du ha klart för dig, jag är inte samma mamma som jag var 

för två år sedan”.  Jag avslutade med att krama om honom och berättade att jag älskade 

honom och att vi finns här om han behöver hjälp, men att han måste själv sträcka ut handen.” 

 

4.2 Reflektion kring tema 

Vikten av samverkan mellan myndigheterna, samt att sekretessen ska upphöra till 

vårdnadshavarna, när man har en missbrukande ungdom. Sekretesslagstiftningens utformning 

påverkar föräldrarnas insyn över deras barns missbruksproblematik. 

Det behövs en samverkan mellan alla myndigheter och familjen är det gemensamma tema 

som framkommer genom samtliga kategorier. Det vill säga skolan, öppenvården, 

socialtjänsten, psykiatrin, polisen med flera, för att få stopp på missbrukande ungdomar, för 

det är så lätt för ungdomen att fortsätta sitt missbruk. Har man ingen samverkan mellan 

myndigheterna så kan ungdomen fritt fortsätta sitt missbruk utan problem. Sekretessen mellan 

de olika myndigheterna samt till föräldrarna gör det lättare att manipulera sin omgivning som 

missbrukare. I gråzonen går den missbrukande ungdomen och njuter av att den får missbruka 

ifred. Föräldern tycker att samhället ska ta ansvar och direkt när man märker att en ungdom 

missbrukar så önskar de att samhället ska ingripa direkt. Under våra intervjuer med 

föräldrarna så har de påtalat vilka brister som finns och hur gällande lagstiftning har berövat 

dem möjligheten att vara en resurs i deras barns missbrukande liv. Föräldrarna har berättat om 

att vid myndighetsålderns inträdande hade de inget val då de inte kunde använda sitt 

föräldrainflytande på sin missbrukande ungdom.  Föräldrarna beskriver ett sorgearbete som 

har varit en långvarig process, men för att överleva så har de till slut varit tvungen frigöra sig 

själv, för att familjen skulle kunna fungera, att de skulle orka räcka till för övriga barn och för 

att de skulle ha förmågan att kunna arbeta och även hela sig själva. Denna frigörelseprocess 

har samtliga gått igenom med hjälp av andra föräldrar som har varit med om samma resa 

inom frivilligorganisationer.  

 

Av samhället får de ingen insyn efter artonårsdagen och det har inneburit att det har känt en 

stor besvikelse, upprördhet samt en övergivelse. Föräldrarna utövar en kamp mellan samhället 

och den missbrukande ungdomen, och i denna kamp finns en stor sorg över att inte ha räckt 

till för de övriga familjemedlemmarna. 

Familjer berättar om sin naivitet inför drogproblemet och vad de har fått lära sig om hur 

relationer förändras då missbruket tagit plats i deras familj. 

 

 ” Jag vet ju hur svårt det är, men vars det har brustit, det är ju just i den hära vårdkedjan 

och sedan har det brustit inom psykiatrin, det är där vi inte har fått hjälp.  Där har man inte 

velat veta av missbruket, man har inte tagit hänsyn till det.  Man har behandlat honom som en 

kille med psykiska problem och inte med missbruk 

”Den optimala hjälpen den första man ska göra .. tycker jag är att inte låta dem gå ner sig så 

fruktansvärt .. utan första gången dom åker dit för något som helst i drogsyfte eller att dom 

dricker mycket .. då skall dom plockas direkt pang bom dom ska inte ha en chans att fortsätta 

.. för det första så tror jag att det kostar betydligt mindre pengar om man tar dom direkt för 

låter man  .. det fick jag höra hela tiden att han var inte nog nergången  .. han är inte 

nedgången  han hade inte nog mycket på sig och allt det där .. men måste man då låta dom gå 

ner sig.. så det är ju det första som jag skulle göra och sen samarbete  mellan kommunen, 

landstinget , föräldrar  ..” 

”Samtidigt har vi ju inte fått insyn i och med att sekretessen har legat på där. Alla våra 

farhågor har blivit besannade, det är det som är så äckligt … Men man måste ju till slut få 

reagera, det är ju för vansinnigt, vad håller vi på med.”  
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”Får ju ingen insyn ut över taget.. ringer du  .. eller ligger dom på IVA.. har polisen tagit dem  

du får ju inget svar . Du vet ju inte vars ungen är helt enkelt. Han låg inne på psyket i fem 

dagar och jag hade inte någon aning om vart han vart han låg… i en psykos … en riktig redig 

psykos hade han .. det sista jag hörde av han.. när jag ringde åt han på måndag var att .. han 

bara skrek i telefonen som ett djur…” 

5. Analys, tolkning och slutsatser 
I denna del presenteras hur undersökningens tolkats samt vilka slutsatser man kan dra av 

detta.  

Då vi hade en önskan att förstå det fenomen som studerades och inte bara få en bild av det, 

använde vi oss av ett hermeneutiskt perspektiv. 

Det är sällan förnuftet räcker till för att förstå något och hermeneutiken går ut på att just förstå 

och inte bara få en bild av något. Det hermeneutiska perspektivet grundar sig på individens 

tolkningar och handlingar vilket gör att det inte går att få fram en exakt sanning av det man 

studerar.  

När man tolkar riskerar man att misstolka det man studerar. Den ena är att saker kan tolkas på 

olika sätt vilket gör att analyserna kan bidra till en fördjupning av förståelsen och att de olika 

tolkningarna kompletterar varandra snarare än utesluter. Det teoretiska perspektivet 

Systemteori, kan ge en förståelse för föräldrasituationen.  

 Öquist (2008) beskriver grundtanken inom systemteorin som en samverkan 

mellan de relevanta individerna inom det aktuella systemet. Genom att välja att inte arbeta 

utifrån orsak och verkan, menar systemteorin på att när vi arbetar med ett familjesystem ska 

vi arbeta aktivt med hela systemet. Vilket är i motsats till det tänket som det allmänna 

systemet har inom de flesta andra metoderna, där handlar det allt oftare om att lägga fokuset 

på den enskilda personen där systemet anser att problemet ligger hos. Ur ett systemteoretiskt 

perspektiv betraktar man familjen som en helhet där alla påverkar alla och där relationerna 

mellan individerna är viktigare än de individuella egenskaperna. För en analys av en individs 

livssituation eftersträvar man att ha ett helhetsperspektiv. Ett av de mest centrala begreppen i 

systemteorin är helhetsbegreppet (Öqvist, 2008). Även om man uppnår myndighetsåldern 

upphör man ju inte att vara en del av en familj. Empirin visar att tänkande inför svåra beslut 

sällan sker i ensamhet. Systemteorin betonar hur viktigt det är med balans i systemet och det 

behövs samarbete från samtliga inblandade för att kunna hjälpa drogmissbrukaren på bästa 

och effektivaste sätt.  

Hur upplever föräldrarna sitt inflytande samt sin insyn efter det att ungdomen blivit 18 
år och myndig? 
Som tidigare redovisat i arbetet har föräldrarna upplevt att de förlorat möjligheten att fungera 

som förälder vid 18 års dagen. De har beskrivit hur de från att ha fört en dialog med samtliga 

myndigheter helt plötsligt för en monolog. Gemensamt för samtliga respondenter var känslan 

av misslyckande som förälder samt en upplevelse av vanmakt inför situationen.  

 

”… Att höja insynsåldern, åtminstone när det handlar om droger och missbruk, till 21 år, för 

vi har ett ansvar för våra barn till dom blir 21 år, åtminstone enligt föräldrabalken. Och då 

borde man rimligtvis ha insyn fram till dess. Det skulle otroligt underlätta samarbetet mellan 

oss och polisen.” 

 

Familjesammanhållningen förändras och respondenterna kan inte göra annat än att stå bredvid 

och se på.  
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”Det här med att ha en missbrukare i huset kan vara ett väldigt sorgearbete.  Mycket ska 

läka, jag sörjde ju honom som död, fast jag hade ingen sten att gå till….  Du har alla faserna 

i ett sorgearbete, men det är ett svårt och väldigt utdraget sorgearbete. Jag har önskat att 

polisen skulle komma hem och berätta att min son skulle ha omkommit i en olycka, då hade 

jag fått sörja honom på riktigt, som vanligt folk. Det blev aldrig färdigt”  

 

Internationella artiklar tar upp hur familjerna kämpar för att deras anhöriga ska få rätt vård.  

Butler och Bauld (2005) tar upp en studie där en mamma försökt att kontakta 29 olika 

instanser i sin strävan efter hjälp. Hon fick höra olika skäl till varför de inte kunde hjälpa 

henne, bland annat åldern på hennes barn och vilka läkemedel som var inblandade i 

missbruket. 

Ansvarsfördelningen och lagstiftningen är inte likadant utformad i Sverige som i 

Storbritannien. Utländsk forskning visar däremot att föräldrarna efterfrågar samma typer av 

hjälpinsatser som föräldrarna vi intervjuade.  

Butler och Bauld (2005) diskuterar om betydelsen av sin forskning: 

”Denna forskning har ett antal olika innebörder för politiker och 

yrkesverksamma. Det finns ett behov att tillgodose då det gäller nivån på 

tjänster till familjer som påverkas av droganvändning. De fann starka argument 

för att formen av socialtjänst skulle utveckla antingen formella eller informella 

samarbeten med frivilliga organisationer som syftar till att stödja 

familjenätverket.” 

 

Rökenes och Hanssen (2008) beskriver grundtanken inom systemteorin som en samverkan 

mellan de relevanta individerna inom det aktuella systemet. Den Svenska missbruksvården 

ska kännetecknas av samverkan mellan olika aktörer. Samtliga föräldrar beskriver en annan 

verklighet, de beskriver sin förlorade insyn som en katastrof då de inte kan påverka 

vårdförloppet. Mellan Socialtjänsten i olika kommuner och NLL, har samverkansavtal 

upprättats. Dessa avtal fokuserar på att missbruksvården ska fungera. Som tidigare nämnts, 

har en oberoende rapport beställts (PwC, 2012) som visar att samverkan inte fungerar fullt ut 

mellan de olika aktörerna, då ansvarsfördelningen fortfarande upplevdes som oklar. De 

frivilliga organisationerna får ta över hjälpen till familjerna runt missbrukaren, Föräldrarna 

upplevde att de fått störst hjälp från FMN, där de fått emotionellt stöd, samt nya kunskaper för 

att kunna förhålla sig till missbruket och diskuterat hur samverkan borde se ut runt den 

missbrukande ungdomen. Enligt systemteorin är samverkan mellan olika system av yttersta 

vikt. Då en länk i detta system brister, har de andra insatserna mindre möjlighet att kunna göra 

skillnad. En förälder uttryckte:  

” …Så det är vårdkedjan! Jag har sett den på en powerpoint, den var jättevacker!” 

Genom att se världen som en helhet som består av flera delar kan man skapa ett kretslopp. 

Varje del har liten betydelse, men genom att delarna kombineras på rätt sätt skapas ett 

helhetsystem. 

Är lagstiftningen som finns i dag till hjälp eller är den ett hinder? 

Enligt Offentlighets och Sekretesslagen §26:1 gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift 

om den enskildes personliga förhållanden. Sekretesslagstiftningen finns som skydd för den 

enskildes personliga uppgifter inom socialtjänsten. Denna lag som uppkommit för att skydda 

den enskilde, utestänger även insynen för föräldrarna till denne från myndighetsdagen.  

Föräldrarna uttryckte vilka svårigheter som uppkom då de ville vara delaktiga i vården av sitt 

barn. En förälder uttryckte: 
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”… Det här med sekretessen, en aktiv missbrukare som är 18 år är inte mogen, dom ska inte 

kunna ta egna beslut. I dagens drogsamhälle så dör dom. Blandmissbruket är så utbrett.”  

Enligt 5 kap 9 § SoL ska socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Respondenterna 

som intervjuades var samtliga väl införstådda i problematiken runt sekretesslagstiftningen. 

Alla var engagerade i en frivillig organisation och hjälpte andra anhöriga som hamnat i 

samma situation.  Dessa respondenter var även väl införstådda i hur lagstiftningen fungerade. 

Samtliga uttryckte att det finns luckor i regelverket som, även om den bidrar till att främja 

individens frihet, även bidrar till en högre risk för ett fortsatt missbruk, samtidigt som de anser 

att det inte är ekonomiskt försvarbart att familjenätverket inte utnyttjas på ett bättre sätt. För 

att förstå familjeteori utgör systemteorin en viktig kunskapsbas. Teorin ger ett underlag för 

olika sätt att se på ömsesidig påverkan för att förstå mänskliga problem. Ett antal människor 

har relationer till varandra under en tid på ett sätt som gör att ömsesidiga lojaliteter, beroende 

och funktionsuppdelning uppstår.  

Ansvaret för utredning, bedömning, planering och uppföljning ligger både på socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården. Ansvarsfördelningen kan tyckas ska vara självklar, men enligt 

rapporten gjord av revisionsbyrån PwC, (2012) finns det tydliga brister i både 

ansvarsfördelning och kommunikation mellan kommun och landsting. PwC påtalar vikten av 

att tydliga och kända ansvarsnivåer är erkända framgångsfaktorer för att uppnå en fungerande 

samverkan såväl inom kommunen som med externa parter. 

Samtliga respondenter var överens om att eftervården och vårdkedjan som deras barn 

genomgått, inte hade fungerat. Det var hela tiden en länk i kedjan som brustit och deras barn 

fick en chans att fortsätta missbruka.  

”..och sen har du ju de här med den berömda  eftervården som inte finns … det finns ju 

ingenting . Dem kommer från behandlingshem till ingenting. Dom blir placerade i en lägenhet 

och dom är upp två gånger i veckan och hälsar på dom, men sen har dom ingen sysselsättning 

och.... dom har ju ingenting att göra och de kräver att dom då.. att dom ska försöka skaffa nya 

kompisar … hur  ska dom kunna göra det, dom vet ju inte hur man gör , dom vet ju inte var 

dom ska söka sig för dom har ju bara haft sina drogkompisar så dom måste ju få  stöttning i 

det också  på ett vettigt sätt.” 

Enligt systemteorin bildar individer kommunikationssystem eftersom de relaterar till varandra 

hela tiden. En människas identitet har utvecklats och utvecklas kontinuerligt genom ett 

ständigt samspel med omgivningen (Forsberg & Wallmark,1998).  I verkligheten ser det inte 

likadant ut. Bristande samverkan samt sekretess mellan olika vårdgivare gör att det blir lätt att 

slinka ur nätet.  

”då säger dom att han sitter i väntrummet och väntar på att bli utskriven. ”Skojar du med 

mig?” säger jag då. ”Nej svarar hon, våran läkare bedömer honom som att inte uppfylla 

kraven av tvångsvård.  Avgiftning är frivilligt” 

- Men herregud, sa jag. Han har ju suttit och skurit sig i armarna, 20-30 skärsår på varje 

arm, han är ju hög som ett hus, han är deprimerad och har uttryckt självmordstankar förut 

och varit inne för en LPT. 

- Nä men så är det.” 

Frustrationen och besvikelsen som dessa föräldrar vittnar om kan upplevas 

oerhört påfrestande både fysiskt och psykiskt. De har alla berättat om sömnlösa nätter, ständig 

rädsla för deras barns välbefinnande och en känsla av hopplöshet över att inte kunna hantera 

omgivningens krav på att de ska kunna fungera själva som fungerande samhällsmedborgare.  



24 

 

Samtliga respondenter har erhållit en stor erfarenhet av Svensk missbruksvård. De har alla 

upplevt hur vårdkedjan brister. Detta har inneburit stora påfrestningar, men samtidigt har de 

hittat en styrka i att fortsätta kämpa för sina barn. 

För varje motgång föräldrarna mött på vägen har de stärkts i sin övertygelse om att det är värt 

att vara obekväm då de kämpar för sina barn. För varje motgång, har de tagit sin lärdom 

vidare och använt den till att hjälpa sig själva, sitt barn och andra som hamnat i samma 

situation. Dessa föräldrar sitter tillsammans på en gedigen kunskap och djup insikt i hur 

missbruksvården fungerar idag, denna kunskap borde tas tillvara bättre bland myndigheter i 

Sverige. 

Samtliga respondenter var kritiska mot eftervården och att vårdkedjan brustit i 

behandlingen av deras ungdomar. Respondenterna underströk att frivillighet inte skulle vara 

ett alternativ. ”Tvångsåtgärder! Frivillighet funkar inte under pågående missbruk. Drogtester 

ska införas från nionde klass, precis som fluortanten kommer drogtanten. Kan göra att många 

inte ens prövar. Fler avgiftningsplatser – dom ska vara låsta! Ingen frivillighet. Alkohol och 

drogterapi!” 

Enligt samtliga respondenter lämnade eftervården mycket övrigt att önska. 

Författarna Höjer och Sjöblom (2011) jämför eftervården i några olika länder: 

”I motsats till länder som Storbritannien och Norge har inget strukturerat eftervårds-

program byggts upp i Sverige. Först 2008 kompletterades socialtjänstlagen med en paragraf 

som närmare behandlar eftervården.” Paragrafen innebär att socialtjänsten ”ska tillgodose det 

särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna 

hemmet upphört” (5 kap. 1§ SoL). 

Från medberoende till att läka. 

Öppna system och slutna kretslopp är två begrepp inom systemteorin, slutenheten kan leda till 

avskildhet och sönderfall. Där kan det dras paralleller till familjer, att en missbrukares familj 

måste öppna sig mot omvärlden för att inte falla sönder. Att föräldrar får hjälp och stöd anses 

oerhört viktigt eftersom att föräldrar och andra i omgivningen kan vara nyckeln till att 

motivera ungdomen att bli drogfri. Att föräldrar och anhöriga utvecklar medberoende som 

möjliggör för ungdomarna att fortsätta missbruka ses som ett stort problem och för att komma 

till rätta med detta krävs mycket utbildning och stöd till föräldrarna. Föräldrarna berättade att 

de kunde bli en resurs för sin ungdom först då de själva kunde göra sig fria från sitt 

medberoende. En av respondenterna uttryckte: 

  

”medberoende är svårare att bryta än beroendet i sig.” 

 

Enligt samtliga respondenter har möjligheten att bryta sitt medberoende endast kommit vid 

kontakten med FMN. De har inte upplevt att de fått något stöd från samhället i övrigt för att 

kunna hålla samman familjen. För att kunna fungera som ett stöd för sin missbrukande 

ungdom, kände de att de var tvungna att vara hela själva. Det breda nätverket och det goda 

samarbetet med olika instanser som skolan, BUP, polisen och socialen, är viktigt i alla lägen 

men speciellt när man har en missbrukande ungdom i sitt hem, och denna samverkan 

upplevde föräldrarna att de saknade. Det komplexa samspel som ligger bakom dagens 

samhälle kräver en gemensam insats från många människor samtidigt. Alltså en planmässig 

sammanslutning av människor med syftet att nå givna mål (Abrahamsson & Andersen, 2010). 

Psykiatrin, polisen, skolan och vårdcentralerna och så vidare gör sitt, var och en för sig, då 

sekretesslagstiftningen och olika datasystem gör det svårt att kunna samordna insatser och 

resurser. Resultatet blir att samhället reagerar med att gripa in och korrigera det 

dysfunktionella, utan samarbete eller helhetstänk kring den missbrukade ungdomen. 
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” ...efter psykosen,  så då frågade jag honom vad dom skulle göra  .. för det måste ju hända 

någonting… Näää jag ska bara duscha och äta  frukosten…. sen ska jag åka härifrån.   Jag 

trodde inte det var sant.. och då skyndade jag att ringa upp till missbruks.. för att tala om vad 

.. om att han var där .. så då hade dom sen försökt ringa upp och stoppa utskrivningen tills 

dess att  handlingsplanen… men dom hann aldrig … då satt han redan på bussen och var på 

väg hem. … det finns ingen kommunikation mellan psyket och … mellan kommun och 

landstinget ingen What so ever.” 

 

Föräldrarnas vanmakt är lätt att förstå, deras frustration över att själva fungera som 

mellanhand mellan olika myndigheter som inte har någon kommunikation sinsemellan. Man 

får med andra ord inte bara se ett problem som individuellt, utan det måste ses i ett större 

sammanhang där individen är en aktör i det samhälle som hon lever i. 

 Jackson, Usher, och O´Brian (2006) fann i sin studie att föräldrarna uttryckte oro 

för att de uppfattades av samhället som på något sätt ansvariga för att deras barn blev 

involverade med droger. 

”… Skam är också ansluten till att ha en missbrukande ungdom i familjen. 

Samhället sänder budskapet att föräldrar som har ett barn med dessa problem 

måste hade någon roll i det hela... Så inte bara det att föräldrarna känner 

skulden för deras barns drogproblem, de känner av samhällets avsky på grund 

av antaganden om deras roll i orsakssamband av missbruksproblemet. Tyvärr 

är det tabubelagt och om dina barn börjar med droger beror det på att de var 

sexuellt utnyttjade, fysiskt misshandlade, eller så var deras föräldrar 

missbrukare eller alkoholister” 

 

Författarna fortsätter att beskriva att det finns en allmän uppfattning i samhället att missbruk 

och beroende är resultatet av "dåliga" föräldraskap.  De menar på att vi som professionella 

måste försöka fördela skulden när familjeproblem uppstår, och istället se till att ge familjer 

terapeutiskt stöd inom en ”noblame miljö” samt hantera de beteenden som åtföljer 

drogmissbruk inom familjen. Ungdomar som utvecklar narkotikaproblem behöver fortfarande 

en känsla av familjesamhörighet och därför är det viktigt att stödja familjer i försöken att 

hantera beteenden och undvika total kollaps av familjen. 

6. Slutdiskussion 
I denna avslutande del diskuterar vi vårt arbete, problem, förbättringsmöjligheter och idéer till 

kommande studier. 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur föräldrarna upplevde att sekretesslagstiftningen 

och möjligheten till insyn förändrades vid deras barns arton årsdag.  Detta försökte vi besvara 

genom tre delfrågor. 

Hur upplever föräldrarna sitt inflytande samt sin insyn efter det att ungdomen blivit 18 år och 

myndig? 

 

Enligt föräldrabalken skall ungdomen vid 18 års ålder betraktas som vuxen och därmed 

kapabel att fatta egna beslut. Samtliga respondenter i denna studie ansåg att möjligheten till 

insyn påverkades negativt.  Ingen av dessa respondenter hade fått fullt samtycke till insyn från 

sina ungdomar efter 18- årsdagen, vilket upplevdes som ett stort hinder. Att som förälder få 

ett samtycke till insyn från sin ungdom är väsentligt för att få en insikt och möjlighet att 

hjälpa. Som socialsekreterare kan det vara bra att försöka argumentera för fördelarna med att 
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med att den unge lämnar samtycke för att underlätta samarbete mellan samtliga inblandade, 

för att göra ett så gott arbete som möjligt. En av respondenterna framförde att en 

missbrukande ungdom längtar efter att få gömma sig bakom sekretesslagstiftningen, för att få 

möjlighet att missbruka droger ifred. Enligt föräldrarna var deras ungdomar väldigt medvetna 

om att sekretesslagstiftningen hindrar olika aktörer att samarbeta, vilket resulterade i att de 

fick lättare att manipulera sin omgivning för att försöka få fördelar och möjligheter att få 

receptbelagda mediciner utskrivna av olika aktörer.  

Är lagstiftningen som finns i dag till hjälp eller är den ett hinder? 

 

Vi har i denna studie upptäckt att samverkan fungerar dåligt mellan olika myndigheter och 

vårdgivare på grund av sekretesslagstiftningen. Samma lagstiftning hindrar vårdnadshavarnas 

möjligheter att kunna samverka med berörda myndigheter för ungdomens bästa, då 

sekretesslagstiftningen hindrar föräldrarnas möjlighet till insyn. Enligt föräldrabalken har vi 

som vårdnadshavare skyldighet att sörja för våra ungdomar till dess att de fyller 21, eller 

avslutar sina studier. I vår studie framkom att dessa ungdomar, samtliga hade studerat av och 

till, vilket gjorde föräldrarna underhållsskyldiga samtidigt som de inte var berättigade till 

någon information rörande deras ungdom. Föräldrarna fick ingen information om deras barn 

blivit häktad eller inskriven på sjukhus, en förälder beskrev situationen som att man från 

myndighetsdagen byter en dialog med myndigheterna till en monolog där de inte får svar. 

Föräldrarna uttryckte en frustration över lagstiftningens utformning. En förälder berättade om 

maktlösheten som infann sig då de upplevde sig ensamma i sin kamp för sitt barn. Samtliga 

föräldrar som intervjuades framgav att möjligheten att höja sekretessåldern till 21 år gentemot 

vårdnadshavarna, skulle ge en möjlighet att kunna stävja utvecklandet av ett missbruk. 

Vilken är den optimala hjälpen för missbrukande myndiga ungdomar, enligt föräldrarna? 

 

De tre olika respondenterna var samtliga överrens om vårdkedjans betydelse för resultatet av 

insatserna. Samtliga hade upplevt att det brustit i samverkan mellan olika myndigheter. 

De påtalade att tvångsåtgärder bör komma in snabbare i behandlingen. Att som påverkad 

artonåring själv få välja på om man bör få behandling är egentligen inte ett frivilligt val anser 

föräldrarna. De ansåg att ungdomarna hinner utveckla ett svårt beroende innan tvångsåtgärder 

blir aktuella, vilket de menar inte är samhällsekonomiskt samt etiskt försvarbart.  

 

Revisionsrapporten från PwC från 2012 styrker föräldrarnas uppfattning om att eftervården 

inte fungerar. Att få föräldrarnas subjektiva uppfattning bekräftad av en oberoende 

revisionsrapport kändes som att det styrker vår studie och föräldrarnas uppgifter om att 

samhällets ansvar brister. Föräldrarna som står på sidan av kan inte påverka på grund av 

sekretessen mellan olika instanser, även om de ser att det brister i vårdkedjan. 

Artikelförfattarna har även funnit att föräldrarnas upplevelser av skam och hopplöshet upplevs 

likadant i samtliga internationella, samt nationella studier. Vidare visar de nationella samt 

internationella studierna på att även om det finns starka skyddsfaktorer och ett fungerande 

familjenätverk, så blir den stigmatiserade känslan likadan för föräldrarna. Globalt sett fann 

föräldrarna samma samhälleliga förklaringsmodeller om deras dåliga föräldraskap som 

förklaring till deras barns missbruk. Man kan inte jämföra lagstiftningen mellan länderna, 

men samhällskostnaderna och föräldrarnas försök att hitta någon behandlingsform som 

fungerar, samt hur familjenätverken påverkades negativt har visat sig överrensstämma med 

det som framkommit i denna studie. Då dessa föräldrar redan hunnit komma en bit på vägen 

från sitt medberoende till oberoende kan detta påverka resultatet av vår studie. Dessutom var 

dessa respondenter engagerade i FMN, där de samtliga menade att de funnit verktyg för att 
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kunna frigöra sig och sin familj från medberoendet. Detta faktum kan också färga av sig i 

studien.  

 

 Det vi upptäckt under intervjuerna och under skrivandets gång är att det är flera faktorer som 

påverkar varandra, därav våra val av systemteorin samt det hermeneutiska perspektivet, för att 

belysa föräldrarnas syn på sekretess och insyns-problematiken då man är förälder till en 

myndig ungdom med missbruksproblematik. Det finns säkert teorier som bättre kan förklara 

och åskådliggöra problemen, men systemteorin kan förklara sammanhanget.  

 

Socionomer och andra aktörer med ett intresse för ungdomar och familjens hälsa och 

välbefinnande måste arbeta för att säkerställa adekvat stöd för familjer och unga människor 

som kämpar med tillhörande frågor med substansmissbruk. Det som är svårt i denna 

organisation är anpassningen mellan uppgift, organisation och människor. Samhället 

effektiviseras och det mesta är toppstyrt från politiker som bestämmer och därmed finns det 

lite utrymme för det individuella och unika arbete som krävs när det gäller att arbeta med 

människor. Att lyfta blicken från budgetrapporten och se de stora kostnaderna i ett 

sammanhang, skulle ge en vinst för samhället på längre sikt. Som tidigare nämnts avsätter 

samhället 16,5 miljarder kronor per år för missbruksvård, dessa resurser borde kunna 

hushållas bättre med ökad samverkan mellan olika instanser. Familjenätverket har en oerhörd 

betydelse för eftervården om de skulle få möjlighet att få en insyn. Att ändra 

sekretesslagstiftningen ger en förälder rätt till inblick och delaktighet upp till 21 år då deras 

barn är en aktiv missbrukare var en stark önskan hos samtliga intervjuade föräldrar. 

Samarbete med klienter och samarbete med andra myndigheter är viktigt. Behoven som den 

individuelle behöver för att ”hamna på banan” och komma på rätt köl i vad det nu än behöver 

vara. Detta samarbete är långt ifrån något som återfinns i alla kommuner. De flesta kommuner 

har inte detta samarbete med varandra och i en del kommuner är det jättesvårt att komma ifrån 

den egna verksamheten och vad som är dennes arbetsuppgifter samt att komma fram till ett 

gemensamt och fungerande samarbete. 

I Älvsbyn finns Blåslampan, som har ett mål med sin samverkan, där träffas alla och 

samarbetar. Detta sker i samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, företagare samt 

privatpersoner och kommunala politiker. De möts med jämna mellanrum för att stävja 

kriminalitet och missbruk inom kommunen. Vidare forskning och utvärdering av denna 

verksamhet skulle vara synnerligen intressant. 
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Hej förälder / Vårdnadshavare  

Vi är två studenter som heter Rose-Marie Karlsson och Ulrika Jonsson. Vi studerar på 

Umeå universitet termin 6, på Socionomprogrammet. Med anledning av vår kandidatuppsats 

behöver vi Din erfarenhet.  

Vårt forskningsintresse är inriktat på olika aspekter av förhållandet mellan föräldrar och 

ungdom som missbrukat eller missbrukar narkotika .  

Syftet med forskningen är att belysa och öka kunskapen om föräldrars upplevelse av att ha en 

myndigungdom hemma som använder droger och hur deras missbruk kan bemästras. 

Av den anledningen planerar vi att göra en intervju-undersökning med vårdnadshavare / 

föräldrar  i små kommuner i Norrbotten. Undersökningen handlar just om att försöka ta reda 

på vad föräldrarnas syn på den optimala hjälpen är för missbrukande ungdomar som är i 

åldern 18 år och uppåt  

Det är alltså här som Ni som föräldrar kommer in i bilden. Vår fråga till Er är om Du/Ni kan 

tänka er att ställa upp att delta i intervjun. Intervjun kommer att göras när Ni har tid att delta 

och det tar ca 1- 2 timmar.  

Vi vill poängtera att alla som ingår i undersökningen är garanterade fullständig anonymitet, 

något som vi själv och vår handledare på Umeå universitet står som personliga garanter för. 

 Det finns fyra forskningsetiska principer som forskare enligt Vetenskapsrådet i Sverige ska 

förhålla sig till nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra principer är grunden till informationen som erbjuds i detta brev 

till Er före intervjun. När det gäller informationskravet så förklarar vi med detta brev studiens 

syfte, frivillighet och Er rätt att avbryta intervjun. När det gäller det andra kravet så ger vi Er 

information om att Ni själv äger rätten att bestämma om Ert deltagande. Den tredje principen 

innefattar  information om att Era personuppgifter skall hållas konfidentiella. Den sista 

principen ges också i detta brev. Intervjumaterialet kommer enbart att användas till denna 

forskning. Efter Studiens slut kommer allt inspelat material förstöras. 

Vad vi vill be Dig som förälder / Vårdnadshavare  är att ta ställning till - att det är okej att vi 

får intervjua Er innan Vecka 44.  

 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om Er medverkan 

 

Rose-Marie Karlsson: putte_rosie@yahoo.se   

Ulrika Jonsson: ulle.jon@telia.com   

För att inte göra det här brevet för långt vill vi till sist säga att vi gärna berättar mer om vår 

undersökning och om själva intervjun.  

 

TACK på förhand för Din medverkan! 
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Intervjuguide 

Vilken ålder är ditt barn i?  

Är ditt barn hemma boende? 

Hur länge har ungdomen missbrukat? 

Kan du lite kort beskriva hur missbruket sett ut för din ungdom? 

Vilka droger? 

Är lagstiftningen som finns i dag till hjälp eller är den ett hinder? 

Vi är ute efter förälderns insyn och påverkan eftersom det bor hemma men är myndiga och vi som 

föräldrar har ansvaret att försörja dem så länge dem går skola. Enligt föräldrar balken 7 Kapitlet 1§ , 

om underhållskyldighet, Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med 

hänsyn…OSL sekretess 26:1   OSL undantag 26:7 1-3p. 

Tycker du som förälder att lagarna som finns idag är ett hinder eller en hjälp? 

På vilket sätt har den i så fall påverkat dig? 

Om du fick fria händer (oändligt med pengar och utan dagens lagstiftning) vad skulle du säga 

är den optimala vården/hjälpen för en missbrukande ungdom? 

Vad krävs för att detta ska bli möjligt i Er kommun? 

 

Hur upplever föräldrarna sitt inflytande samt sin insyn efter det att ungdomen blivit 18 

år och uppåt ? 

Vilken vård/hjälp har han eller hon fått? 

Vad anser du om den? 

Utifrån ditt perspektiv, var finns den bästa hjälpen för unga missbrukare? 

Vilket stöd har Ni som familj fått av samhället före och efter artonårsdagen?  

Var känner ni att ni fått mest stöd? 

Vad hade ni behövt? 

Vad är positivt respektive negativt med missbrukarvården/hjälpen som finns i Boden? 

Vilken samhällsaktör tycker du ska ta det största ansvaret för att förebygga missbruk bland 

unga? 

 Hur beskriver föräldern tilliten mellan sitt myndiga barn och förälder då droger kommer in i 

den unges värld? 

 

Hur uppfattar föräldern att regler skapas i familjen och hur efterföljs regler och 

överenskommelser? 

 

 



Bilaga 2 

 

 

Hur såg förhållandet ut före missbruket (regler/normer)? 

Hur såg/ser förhållandet ut när er ungdom blev myndig (regler/normer)?  

 Blev det en förändring, på vilket sätt i så fall? Boende/ utkastad/ rymt 

 Har ni själva gett upp vid något tillfälle? Orken /tillit försvunnit  

Hur ser Ert förhållande ut i dag /kan du lita på din ungdom 

 Vändpunkten i tilliten? 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 3 

 

 

Lagstiftningens utformning. 

Frustration, insynsålder, ansvar, stort hinder, värdelös 
 

Den optimala hjälpen.                                                                                                

Vårdkedjan, Tvångsåtgärder, Drogtester, Drogterapi, Föräldrautbildning, Avgiftingsplats. 

Hjälp från samhället. 

Samarbete, ingenting, svårt, farhågor, skyfflade bara, brustit, förtroende, reagera. 

 

Önskat stöd för familjenätverket. 

Uppmärksamhet, försummad, ensam, skuld och skam, trassligt, hata, värdelös 

Tilliten till sitt barn. 

Borta, konkurrera, skadat, avvika, smussel, trubbel, tillit, försvinner, ljuga, blåögd, 

relationer, gömma, tänjer, lögner. 

Från medberoende till att läka. 

blåsta, medberoende, jobbigt, älska, vårda, ompysslad, berg och dalbana, konsekvenser. 
 

Att ge upp 

Tuff kärlek, konsekvenser, gett upp, sträcka ut handen. 
 

Det gemensamma temat blev vårdnadshavarnas kamp. 

. 

 


