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Hela familjen behöver hjälp! 

Beroendeproblem drabbar alla som står nära. 
Att tvingas inse att ens barn använder 
alkohol, droger, läkemedel eller något 
annat beroendeframkallande är 
fruktansvärt smärtsamt. In i det längsta 
kan man försöka hitta andra förklaringar 
till ungdomens beteende och när 
insikten väl har landat är det lätt att man 
som förälder börjar söka felet hos sig 
själv, ”Vad borde jag ha gjort 
annorlunda?”, ”Vad gjorde jag för fel?” 
osv. Men det är inte du som har tvingat 
ungdomen att börja ta drogen. Jag kan 
inte tro att du har uppmuntrat honom 
eller henne till att ta droger. Det var 
aldrig din önskan och inte ett projekt 
som du stöttat. Men ungdomar gör egna 
val. Och många ungdomar gör också 
vad deras kompisar gör. Tyvärr har de 
inte heller samma förmåga att förutse 
konsekvenser som vuxna. Därför gör 

man ibland val som ung, som man 
ångrar när man blivit äldre.  

Många föräldrar slits mellan att försöka 
sätta gränser, dåligt samvete och sorg 
över den ilska som ungdomen visar när 
gränser markeras. Jag är också 
övertygad om att du redan gjort allt 
som står i din makt (och även försökt 
göra sådant som står utanför din makt) 
för att hjälpa din ungdom till föränd-
ring. Du kanske har testat att vädja, 
skälla, gråta, försöka förstå, övertyga, 
ifrågasätta, muta ditt barn att sluta med 
sitt destruktiva beteende. I sådana här 
svåra livssituationer är det svårt att veta 
hur man ska bete sig, och det känns som 
att det blir fel hur man än gör. 

Här följer några förslag på sådant som 
man kan börja med. Men det är en svår 

och ibland lång process att vara 
förälder till en person med 
beroendeproblem. Så jag hoppas att 
du även söker vidare hjälp och 
kunskap.  

I Sverige finns ca 3 miljoner anhöriga 
till en person med beroendeproblem. 
Det finns stöd och det finns hjälp!  

 

Du är inte ensam!  
 

 

 

 

 

Läs mer på nästa sida! 

Enligt amerikansk forskning lever 90% av alla 

personer med beroendeproblem tillsammans med 

sina familjer.  

4 tips!  

för föräldrar till barn med beroendeproblem 

Lita på din 
magkänsla! 
Den har 
oftast rätt.  



 Lorem Ipsum 

TIPS 1: SÄTT GRÄNSER 
Vad är acceptabelt och inte i ditt hem? 
Du sätter gränsen. Beroende på ditt 
barns ålder, ev. funktionsnedsättningar 
eller diagnoser så kan man behöva sätta 
olika och anpassade gränser. Exempel-
vis kan man vara konsekvent gällande 
vad man får ha hemma och inte, 
nykter-/drogfrihet för att umgås m.m. 
Om ungdomen är myndig kan du visa 
på starkare konsekvenser, som att 
personen inte får bo hemma om denne 
inte söker behandling eller andra 
gränser som du vill ska gälla i umgäng-
et med dig och i ditt hem. Tydlighet är 
extremt viktigt, säg vad du ser och 
uppmärksammar. Att låtsas som 
ingenting hjälper ingen. Det ger 
signalen till ungdomen att ingen ser, 

ingen förstår, så det är fritt fram att 
fortsätta. Stå sedan fast vid den gräns 
du har satt! Finns det fler i familjen 
som drabbas? Kom överens med alla i 
familjen så man håller en gemensam 
linje. Anklaga inte personen, utan 
tydligt markera vad du uppmärksam-

mar och vad du hoppas.   

När du sätter gränser bör du förbereda 
dig på att ungdomen kan bli arg och 
skuldbelägger dig. Det är väldigt 
jobbigt. Men en hjälpande tanke kan 
vara att du inte är ditt barns fiende. Du 
är drogens fiende. Och du accepterar 

inte drogen.  

OBS! Vid risk för hot, tänk på säker-
heten först! Sök hjälp av ex. polis, 
socialtjänsten m.fl. Risken för 
aggressivitet ökar när en person är 

påverkad. 

Tips 3: erbjud hjälp  
Tydlighet är genomgående när man pratar 
med en person med beroendeproblem. Var 
tydlig med dina förhoppningar och på vilket 
sätt du kan tänka dig att vara till hjälp. 

Erbjud att följa med 

Du kan exempelvis erbjuda dig att följa 
med på ett AA-möte (Anonyma alkohol-
ister) eller NA-möte (Anonyma narko-
maner), eller till beroendemottagningen 
om personen vill ha hjälp. 

Samtal vid nykterhet  

Du kan tydligt förmedla att du gärna lyssnar 
och samtalar med den du håller kär när 
denne är nykter/drogfri. (OBS! Det är 
sannolikt slöseri med tid och energi att 
samtala med personen när denne är 
påverkad då risken är att du är den enda 
som kommer ihåg samtalet dagen efter.)  

Uttryck förhoppningar 

Förmedla tydligt dina förhoppningar. 
Exempel: 

* ”Du är en fantastisk tjej när du är 
nykter/drogfri, så jag hoppas att du söker 
hjälp för dina alkohol-/drogproblem”  

* ”Jag hoppas verkligen att vi kan få en 
tillitsfull relation igen och därför hoppas jag 
att du söker behandling för 
narkotikaproblemen. Jag följer gärna med 
dig på ett NA-möte om du vill.” 

* ”Jag tycker så mycket om att umgås med 
dig när du är drogfri, så vi kan gärna hitta 
på något roligt när du är ren”. 

Om situationen är allvarlig, gör en 
skriftlig orosanmälan till socialtjänsten. 
Be läkare, övervakare, polis m.fl. göra 
LVU-anmälan! Om en myndighet eller 
sjukvård gör anmälan måste Socialnämnden 
öppna en utredning.   
 

Tips 2: minska möjliggörande 
En risk är att vi som familjemedlemmar i all välvilja faktiskt underlättar användandet 
av droger. Fast det naturligtvis är det sista vi vill. Det börjar alltid med en god 
intention, vi hoppas hjälpa personen. Vi kanske går in ekonomiskt och betalar en 
drogskuld, hyran, andra utgifter. Det gör att personen med beroendeproblem får 
mera pengar över till att köpa sin drog och signalen blir till personen att drogerna 
inte ger så stora negativa konsekvenser, eftersom anhöriga kliver in och löser 
problemet. Om personen inte ser att det finns ett problem, så finns det ingen 

anledning att göra en förändring.  

Andra sätt som vi kanske underlättar drogkonsumtionen är att vi ljuger till förmån 
för personen, vi städar upp efter konsekvenserna, att inte vara ärlig mot personen av 

rädsla att såra personen gällande konsekvenserna av droganvändandet. 
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TIPS 4: Sista men förmodligen 
det viktigaste tipset: Sök hjälp 

för egen del!  
Hitta eget stöd   
Det absolut mest hjälpsamma man kan göra för någon annan är att hjälpa sig själv! Hur ska man 
kunna hjälpa någon annan att göra hälsosamma val om man själv inte tar hand om sig? Känner du 
att du varken vet ut eller in, har tappat all energi, tar beslut du sedan ångrar, och att du om och 
om igen kör över dig själv, din hälsa, dina ansvarsområden till förmån för den som använder 
droger? Då skulle du sannolikt må mycket bättre om du fick hjälp av andra som har erfarenhet 

av detta.  

Förutom vinsten att få träffa andra i liknande situationer så minskar också socialt stöd den stress 
man upplever samt att få möjlighet att prata öppet om sin situation minskar skamkänslor. Bara 
fördelar alltså! 

 

Egen återhämtning 
Det är vanligt att familjemedlemmar när de drabbas av beroendeproblem i familjen gör allt de 
kan för att hjälpa den som mår dåligt. Svårigheten är dock att det här problemet pågå i flera år. 
Det gör att familjen under lång tid lever med stress och rädsla. Därför är det väldigt viktigt att 
även ta hand om sig själv, fylla på energi och återhämta sig så att man inte bara dräneras av 

energi. Glöm inte bort dig själv! Vad behöver du för att återhämta dig?  

Finns det även syskon? Var noga med att avsätta egen tid till dem, fråga hur de mår och vad de 
tänker. Syskon påverkas mycket sina syskons beroendeproblem och kan lätt ta på sig skulden och 
tro att det är deras fel eller att det är de som ska rädda sitt syskon. 

 

Hit kan du vända dig  
Här är några exempel på var du kan vända dig! Kolla vad som finns där du bor! 

Alanon, AcA, CoDa, Co-anon  

Alkoholinjen (har också stöd för anhöriga) 

Droghjälpen (har också stöd för anhöriga) 

FMN – Föräldraföreningen Mot Narkotika 

AMD – Anhöriga Mot Droger 

AHA- Anhöriga Hjälper Anhöriga 

Kommunens beroendeenhet och anhörigstödjare 

Landstingets beroendemottagning 

Terapi (undersök så terapeuten har kunskap om beroendeproblematik) 

Om du får ångest/oro på natten kan du också ringa exempelvis Jourhavande präst.  
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Carina håller kurser för 
anhöriga till personer med 
beroendeproblem, och för 

yrkesverksamma som möter 
anhöriga, i förhållningssättet 
CRAFT (Community 

Reinforcement Approach and 
Family Training) samt har 

skrivit boken ”Släpp kontrollen 
– Vinn friheten”  och ”Du är 
viktig!” Den sistnämnda är 

specifikt för föräldrar till ett 
barn med beroendeproblem.  

 

Finns att beställa på 

www.adlibris.se 


