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Sammanfattning 

Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol.  

Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har 

syskon. Syftet med studien var att få en större förståelse för hur syskon (15-35 år) till 

ungdomar / unga vuxna som missbrukar droger upplever sin livssituation och vilket stöd 

det eventuellt kunde behövas från samhällets sida. Totalt har sju semistrukturerade 

intervjuer genomförts. För att analysera data har induktiv tematisk analys använts. 

Resultatet har huvudsakligen diskuterats i relation till SSCS-modellen. Innan 

missbruket upplevde respondenterna överlag att syskonrelationerna var nära och starka. 

Under missbruket upplevde respondenterna överlag att syskonrelationerna var 

konfliktfyllda och distanserade. Det innebar förekomst av hot och våld, oro över 

missbrukaren och frånvaro av syskongemenskap. När brodern eller systern blev drogfri 

var tilliten i syskonrelationerna skadade. Flera syskon har i sina familjer haft roller som 

inte varit åldersadekvata, så som en vuxen partnerroll i förhållande till den ena föräldern 

parallellt med en förälderroll gentemot det missbrukande syskonet eller en förälderroll 

gentemot andra småsyskon. Syskonen har genomgående haft ett bristfälligt socialt 

nätverk. Respondenterna upplevde olika känslor gentemot det missbrukande syskonet så 

som känslor av sorg, saknad och ensamhet, ilska, hjälplöshet och andra känslor. De har 

hanterat sin livssituation på olika sätt, där copingstrategierna har varit att stötta 

missbrukaren, att konfrontera och att i slutänden dra sig tillbaka från missbrukaren. Bra 

stöd har varit att få träffa andra i samma situation i form av stödgrupp eller att få prata 

med någon som har kunnat sätta sig in i syskonets situation. Önskat stöd har varit 

samtalsstöd som skulle inbegripa information om drog- och anhörigkunskap eller att 

förbättra kommunikationen med alla inblandade i familjen. Att leva med ett syskon som 

missbrukar påverkar starkt syskons livssituation. Förlusten av en nära syskonrelation 

och att i övrigt befinna sig i en utsatt livssituation gör att frågan väcks om vad samhället 

kan och bör göra.  
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English title: The experience of having a sibling with addiction problems 

Abstract 

Nearly half a million Swedes have an addiction to alcohol. The corresponding figure for 

drugs is 55 000 people. Many of these people have siblings. 

The main purpose of this thesis was to increase understanding of how siblings of young 

people / young adults who abuse drugs experience their life situation. Another purpose 

was to investigate what kind of support for the siblings needed from society and if they 

have received sufficient support. A total of seven semi- structured interviews have been 

conducted. In order to analyze the data obtained, inductive thematic analysis has been 

used. The result has been mainly discussed in relation to the SSCS model. Before the 

addiction, the respondents generally found that the sibling relationships were close and 

strong. During the addiction, respondents perceived that sibling relationships became 

conflicted and distant. This meant that the occurrence of threats and violence, concern 

about the addict and the absence of the addicting sibling became normal. When the 

sibling became drug-free the trust in the relationship towards that sibling was damaged. 

Several siblings have in their families had roles that were not age-appropriate, such as 

an adult partner´s relationship with one parent at the same time as they had parenting 

roll against the drug abusing sibling or against younger siblings. The siblings have 

consistently had a flawed social network. The respondents experienced different 

feelings towards the addict such as feelings of sadness, missing and loneliness, anger, 

helplessness and other feelings. The most common coping strategies have been to try to 

support the addict, to confront and eventually withdraw from the addict. Good support 

has been to meet others in the same situation in the form of support groups or to talk to 

someone who can get into the situation of the sibling. Preferred support has been 

counseling where information about drugs and how relatives of addicts are affected, or 

counseling to improve communication with everyone involved in the family. To live 

with a drugabusing strongly effects the other siblings situation. The loss of the near 

relationship to the sibling and to be in a vulnerable lifesituation rises the question what 

the society can and should do. 
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Förord  

Jag vill tacka alla som på något sätt har varit delaktiga och medverkat till denna uppsats. 

Jag är mycket tacksam för att ni sju syskon delade med er av era erfarenheter på ett så 

generöst sätt. Era berättelser berörde mig starkt. Ett särskilt tack riktas till min handledare 

Mårten Eriksson som gett mig värdefull handledning under arbetets gång. Det har varit 

väldigt lärorikt och intressant för mig och gjort det möjligt att genomföra denna studie. 
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Introduktion 

I Sverige uppskattas ca 800 000 vuxna känslomässigt drabbas negativt av närståendes 

alkoholkonsumtion och ca 200 000 vuxna anhöriga påverkas negativt av närståendes 

narkotikamissbruk (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Missbruk och beroende 

av alkohol och narkotika är omfattande i Sverige och orsakar problem och lidande inte bara 

för den som använder drogerna utan även för anhöriga (Ramstedt et al. 2014). I föreliggande 

studie har fokus lagts på anhöriggruppen syskon. Enligt Socialtjänstlagen har kommunerna en 

skyldighet att ge stöd till personer som har närstående med missbruksproblem 

(Socialstyrelsen, 2015). Eftersom det är upp till varje kommun att dra upp riktlinjer för hur 

bestämmelserna i socialtjänstlagen ska tillämpas, så kan stödet till kommuninvånarna se olika 

ut i olika kommuner (Socialstyrelsen, 2015). 

Syskon till en missbrukande syster eller bror riskerar att inte få den uppmärksamhet som 

de behöver av sina föräldrar, eftersom föräldrarna lägger all sin tid och energi på det 

droganvändande syskonet (Barnard, 2007). Att syskon till en missbrukande bror eller syster 

upplevde mindre socialt stöd sedan missbruket började visade också Smith-Genthos, Logue, 

Low och Hendrick (2017). Zetterlind (1999) har definierat begreppet sociala nätverk, vilket 

inbegriper grannar, den utvidgade familjen, skolkamrater et cetera. Det finns ett samband 

mellan bristfälligt socialt nätverk och fysisk samt psykisk ohälsa. Detta innebär att det inte 

bara är existensen av ett socialt nätverk som har betydelse för människors hälsa, utan närheten 

och kvaliteten av sociala interaktioner har en inverkan på hälsan (Zetterlind, 1999). Det är 

således en förenkling att se det sociala nätverket som ett skydd mot stress och ohälsa. Ett 

dysfunktionellt socialt nätverk kan i sig självt utgöra en källa till stress (Zetterlind, 1999).  

Barnard (2005) har beskrivit den nära förtrogenhet som syskon har till varandra genom 

sina delade erfarenheter eftersom de har vuxit upp i samma familj, vilket delvis är det som gör 

att syskon förväntar sig att de kan vända sig till varandra för stöd och råd och att de känner 

tillit till varandra. Barnard (2005) menade att det uppstår en diskrepans mellan dessa 

förväntningar och den rådande relationen mellan syskonet och den droganvändande brodern 

eller systern. Innebörden av detta blir att när någons syskon missbrukar kan det missbrukande 

syskonet vara fysiskt närvarande men psykologiskt frånvarande för sitt syskon och sin familj. 

Upplevelsen av det frånvarande syskonet och således den förlust det blir, kan för ett syskon 

vara mycket stark (Smith-Genthos et al. 2017).   

Syskon som upplever att hens syster/bror är psykologiskt frånvarande på grund av 

droganvändandet (Smith-Genthos et al.2017) och föräldrar som lägger all sin tid på det 
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droganvändande syskonet (Barnard 2007) riskerar känslor som ensamhet, oro och 

nedstämdhet (Orford, Velleman, Copello, Templeton & Ibanga, 2010). Våra känslor är 

förknippade med hur vi mår psykiskt (Johansson, 2016). Syskon till drogmissbrukande 

syskon har större risk i jämförelse med andra unga personer att hamna i depression och annan 

psykisk ohälsa, att bli hemlösa och att själva hamna i drogmissbruk (Bamberg, Toumbourou 

& Marks, 2008). 

Stress-Strain-Coping-Support (SSCS) modellen (Orford, Copello, Velleman & 

Templeton, 2010) utgör en utgångspunkt för detta arbete. SSCS förklarar hur 

familjemedlemmars hälsa påverkas när en familjemedlem missbrukar. Modellen beskriver hur 

anhöriga så som syskon upplever och hanterar sin livssituation och där det sociala stödet har 

betydelse för familjemedlemmars copingstrategier och därmed påverkar deras hälsa (Orford, 

Copello et al. 2010).  

Enligt SSCS- modellen är ”Stress”, den första komponenten, vilket har innebörden att 

när en person missbrukar, blir det stressfyllt för alla anhöriga. Det är för att drogproblem har 

associerats med ett antal egenskaper som förstör intima och förtroliga relationer och kan vara 

extremt otrevligt att leva med. Familjemedlemmar har fått utstå besvikelser på olika sätt 

(Orford, Copello et al.2010).  

Orford, Velleman et al.(2010) uppgav att vissa av de mest framskjutande stressfyllda 

erfarenheter som noterats av familjemedlemmar som har en missbrukande familjemedlem är 

otrevliga och ibland aggressiva relationer, konflikter över pengar och egendom, erfarenheter 

av osäkerhet, oro över missbrukaren samt hot mot hem och familjeliv. Stölder, våld, gräl och 

oförutsägbarheter i hemmet är ofta problem associerade till drogbeteenden, vilket bidrar till 

svårigheter förknippade med att leva ihop med en familjemedlem som utvecklat drogproblem 

(Barnard, 2007). Barnard (2005) uppgav att genomgående för de syskon som intervjuats fanns 

en oro för sina missbrukande syskons hälsa och välmående samt en otrygghet över att 

någonting skulle hända när missbrukaren under perioder försvann hemifrån, speciellt en oro 

över att syskonet skulle dö av en överdos. Många syskon kände sig som hjälplösa åskådare i 

dramat över sina syskons liv. Känslor av skam och pinsamhet var genomgående i syskonens 

berättelser. Det var pinsamt att se det drogpåverkade syskonet på offentliga platser. Att 

ignorera missbrukaren och att snabbt ta sig därifrån för att undvika offentlig förödmjukelse 

var genomgående i syskonens berättelser. Syskonen ville i allmänhet ogärna att det skulle 

komma ut till andra om det missbrukande syskonen för att undvika negativa reaktioner från 

omgivningen, men det hade också samband med känslan av skam som familjen kände. 
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”Strain” för familjemedlemmar, som är SSCS modellens andra komponent, är en direkt 

konsekvens av stressfyllda omständigheter associerade till en nära familjemedlems 

missbruksproblem. Med ”Strain” menas de effekter som det blir på familjemedlemmars hälsa 

(Orford, Copello et al.2010).  Orford, Velleman et al. (2010) framhöll att familjemedlemmars 

känslor gentemot missbrukaren beskrivs som en eller flera- eller hela skalan av följande 

emotioner, så som oro och ångest, hjälplöshet och hopplöshet, nedstämdhet och depressivitet, 

skuldkänslor, ilska och bitterhet, ibland rädsla och ofta ensamhet. Familjemedlemmars 

självbild och självförtroende skadades ofta av deras erfarenheter, vilket ibland gav sig i 

uttryck som att klandra sig själv för det inträffade. 

Howard et al (2010) visade att syskon till en missbrukande syster eller bror bar på mycket 

blandade känslor för sitt missbrukande syskon. Det var känslor som vanmakt, vrede, kärlek, 

hopp, skuld, skam, sorg, hjälplöshet och medlidande. Syskonen tog också ansvar för 

familjerelationerna så som att vara ”medlare” mellan missbrukaren och föräldrarna och att 

vara den som stöttar upp och lyssnar på de andra familjemedlemmarna. Flera syskon såg som 

sitt ansvar att vara ”duktig” så föräldrarna inte skulle känna sig som misslyckade föräldrar. 

Syskonens relationer till andra vänner och personer påverkas också på grund av oro och 

eftersom syskonet tvingas att hålla allt inom sig ”eftersom inga andra ändå förstår”. 

Den tredje komponenten i SSCS modellen är Coping (Orford, Copello et al.2010). 

Orford, Velleman et al. (2010) har beskrivit familjemedlemmars olika copingstrategier, det 

vill säga de vill finna de bästa sätten att ta itu med situationen de befinner sig i. Det är en svår 

situation, då omständigheterna de finns i inte är några som människor förväntas, eller tidigare 

har lärt sig att, handskas med. De ställs inför svårigheter som blir akuta dilemman, till 

exempel om de ska låna ut pengar. En copingstrategi för att hantera situationen är att 

acceptera, kompromissa och stötta den missbrukande familjemedlemmen. De omständigheter 

som gör att familjemedlemmar accepterar situationen kan till exempel vara att missbrukaren 

behöver stöd, att familjemedlemmen är tolerant till droganvändning, att det är svårt att vara 

sträng / hård eller att missbrukaren sätter press på familjemedlemmen.  

Orford, Velleman et al (2010) uppgav att copingstrategin som handlar om att sätta sig upp 

mot missbrukarens beteende, innebar att familjemedlemmar försöker återta viss kontroll över 

familj och hem som har förlorats. Det kan också uttryckas som att familjemedlemmar 

försöker ändra på reglerna vilka styr deras liv med missbrukaren. De är kanske hoppfulla att 

hjälpa till med konstruktiv förändring eller därför att de inte kan dra sig undan och lämna 

missbrukaren. Att konfrontera familjemedlemmen som har missbruksproblem är det 

tydligaste exemplet på att stå upp mot missbrukaren, vilket leder till aggressivitet och 
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fientlighet. Andra sätt att utöva kontroll är genom att noga observera missbrukaren och att leta 

efter saker som kan förstöra för den närståendes droganvändande. Att stå upp mot 

missbrukaren används ofta av familjemedlemmar vid ett tidigt skede i processen när de insett 

att den närstående har missbruksproblem. Schäfer (2011) har beskrivit att till exempel syskon 

och föräldrar under lång tid försöker reda ut alla problem som uppstått kring missbrukaren, 

innan de kommer till en punkt när de inser att de inte kan hjälpa mer. Orford, Velleman et al 

(2010) framhöll att copingstrategin som handlar om att familjemedlemmar drar sig tillbaka 

från missbrukaren och dennes problem kan åstadkommas genom till exempel fysisk och 

emotionell distans från missbrukaren. Detta innebar ofta splittring och distans i 

familjesystemet därför att vissa familjemedlemmar helt tog avstånd från missbrukaren på 

grund av den besvikelse och smärta som missbrukaren orsakat dem (Schäfer, 2011).  

Ofta är det en blandning av olika copingstrategier som familjemedlemmar använder sig av, 

som till exempel att stå upp mot missbrukarens beteende samtidigt som de försöker stötta. 

Dessa copingstrategier innebär ofta en otillfredsställande lösning för familjemedlemmarna 

(Orford, Velleman et al. 2010).  

Den fjärde komponenten i SSCS modellen är Socialt Stöd. Bra socialt stöd ses som en 

viktig del för hur familjemedlemmar klarar av att hantera sin livssituation. Tillgängligheten av 

bra kvalitativt socialt stöd är avgörande för familjemedlemmars hälsa (Orford, Copello et 

al.2010). Forskning (Orford, Velleman et al. 2010) har visat att familjemedlemmar som är 

belastade av en annan familjemedlems missbruk värderar socialt stöd högt. Syskon och deras 

familjer kan möjligtvis vara i behov av stöd och hjälp från samhällets sida (Socialstyrelsen, 

2015). En kategori av socialt stöd som har visat sig uppskattat är emotionellt stöd i en eller 

annan form, där andra människor har gjort sig tillgängliga och lyssnat till familjemedlemmen 

på ett sätt som tillåtit familjemedlemmen att prata öppet om problemet i en accepterande och 

stödjande atmosfär. En annan kategori av socialt stöd som har visat sig uppskattat är praktiskt 

stödmaterial som tillhandahålls med noggrann information eller som upplysande information 

från exempelvis professionella yrkesutövare. En ytterligare kategori av socialt stöd som 

ansetts vara värdefullt är så kallat coping stöd eller att få känna sig uppbackad utifrån sin egna 

ståndpunkt om hur familjemedlemmen själv ser på situationen (Orford, Velleman et al.2010). 

Uppskattat är även socialt stöd från andra människor som har gått igenom liknande 

erfarenheter och som kan hjälpa familjemedlemmen att inte känna sig ensam i sin situation 

(Orford, Velleman et al.2010). Forskning (Szapoeznik, Hervis & Schwartz, 2003) har visat att 

ett flertal familjeterapier som har studerats vid behandling av droganvändande ungdomar (där 

även syskon inkluderas) har visat sig verksamma.     
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en större förståelse för hur syskon (i åldern 15 - 35 

år) till ungdomar/unga vuxna som missbrukar droger / alkohol upplever sin livssituation. Mer 

kunskap behövs om hur syskon upplever sin livssituation för att i förlängningen veta vilket 

stöd det eventuellt kan behövas från samhällets sida.  

Frågeställning 

Hur upplever syskon som har en missbrukande syster eller bror sin livssituation ? 

Metod 

Urval och Deltagare  

Sju syskon (Fem yngre systrar, en storasyster och en storebror) som har en bror (i sex av 

fallen) eller syster (i ett fall) som haft ett drogmissbruk har intervjuats. Informanterna var vid 

tiden för intervjuerna mellan 16 och 32 år gamla (Två av informanterna var under 18 år och 

resterande var över 18 år). Åldersspannet för de missbrukande syskonen var mellan 18 och 31 

år, vid tidpunkten för intervjuerna. Informanternas bröder och systrar hade vid tiden för 

intervjuerna varit drogfria från sex månader och upp till tre år. Missbruken som präglat 

syskonen hade pågått från ca ett års tid och upp till ca sjutton år. Informanterna har varit 

mellan 9 år och upp till 20 år när de fått vetskap om sin bror eller systers missbruk. Alla 

informanter hade vid tiden för intervjuerna tagit ett tydligt avstånd mot alkohol och droger. 

Det innebar att samtliga informanter gjort ett medvetet och aktivt val att avstå från alkohol 

och droger. 

För att informera om studiens genomförande och i syfte att leta efter informanter, har 

jag vänt mig till professionella behandlare vid en beroendemottagning och till ett antal Mini 

Maria mottagningar och socialförvaltningar i Östergötland som kommer i kontakt med 

anhöriga. Jag har även vänt mig till gymnasieskolornas skolkuratorer i Linköping. Via mejl 

och telefon har berörd personal informerats om studiens syfte och urvalskriterier. De 

professionella har sedan frågat syskon som har kontakt med enheterna om de är intresserade 

av att delta i studien. Ibland har vägen gått via föräldrar som har kontakt med enheterna, som 

tillfrågats om de haft ett syskon som velat delta i studien. Syskonen har också fått ett 

informationsbrev (se bilaga 1) antingen via föräldern eller direkt av den professionella 

behandlaren. Urvalet är gjort i syfte att komma i kontakt med syskon i åldern 15- 35 år till en 

bror eller syster (15-35 år) som använder eller har använt droger – och eller har / haft en 
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problematisk användning av alkohol, för att få en större förståelse för hur dessa syskon 

upplever sin livssituation för att veta vilket stöd det kan behövas från samhällets sida.  

 Alla informanter har engagerat sig i intervjuerna på ett seriöst sätt och uttryckt intresse 

av att få ta del av uppsatsen. Flera har uttryckt att de sett intervjun som viktig då de genom att 

bli intervjuade velat bidra till att andra syskon som lever i liknande situationer ska få bra 

hjälp.   

Intervjuer och tillvägagångssätt 

Totalt har sju semistrukturerade intervjuer genomförts (Intervjuguide se bilaga 3). 

Informanterna var delaktiga i och påverkade var intervjuerna skulle genomföras. Samma 

information som deltagarna tidigare fått skriftligt förmedlade jag även muntligt innan 

intervjuerna påbörjades. Intervjuernas längd varierade från en halvtimme till en timme. 

Intervjuerna spelades in digitalt. 

Forskningsetiska överväganden  

De Forskningsetiska kraven som utformats av vetenskapsrådet är till för att skydda 

deltagarna som ingår i undersökningen (individskyddskravet). För att tillgodose dessa krav 

har jag delat ut skriftlig förhandsinformation till informanterna om vilket syfte intervjuerna 

och undersökningen fyller och hur undersökningen ska genomföras. Informanterna informeras 

även om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst. Deltagarna informeras även om att det som framkommer i intervjuerna inte får 

användas för annat syfte än för forskningen /undersökningen ( Informationsbrev se bilaga 1).  

Jag har också muntligt informerat om att jag själv arbetar inom socialtjänsten men att 

arbetet med uppsatsen inte hör till min roll. Jag har även inhämtat ett skriftligt samtycke från 

var och en av de sju informanterna (Samtyckesblankett se bilaga 2). De deltagare som är 

under 18 år har själva tagit beslut om att vilja delta i studien och aktivt lämnat sina 

kontaktuppgifter. Personer över 15 år bedöms vanligen vara beslutskapabla för denna typ av 

deltagande.  

Deltagarnas personuppgifter har jag förvarat så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det 

går heller inte att identifiera deltagarna i undersökningen utifrån vem som sagt vad i 

slutrapporten, därför heter informanterna, intervjuperson 1-7 ( IP 1-IP 7). De missbrukande 

syskonen har fått fiktiva namn (konfidentialititetskravet). Information som samlats in om 

deltagarna har endast använts för studiens ändamål (nyttjandekravet) (Graziano & Raulin, 

2014; Vetenskapsrådet, 1990).  
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Dataanalys  

 För att analysera data har induktiv tematisk analys använts. För att kunna plocka fram 

teman ur det transkriberade intervjumaterialet läste jag materialet förutsättningslöst under 

tiden jag funderade på vad texten handlade om så att materialet kunde kodas. Det framkom 

fyra huvudteman: Förändrade relationer, Olika känslor, Coping och Behov av stöd. 

Huvudtemat: Förändrade relationer innehöll underteman som handlade om hur 

syskonrelationerna beskrevs före missbruket, under missbruket och efter det att den före detta 

missbrukaren blivit drogfri. Intervjupersonerna använde liknande och återkommande ord för 

att beskriva sina relationer. Dessa ord och citat använde jag för att illustrera teman. 

Undertemat om hur syskonens relationer till andra så som föräldrar, kamrater och släkt såg ut 

under, före och efter missbruket framkom också men här har jag valt att belysa det som enbart 

handlade om hur relationerna till andra såg ut under pågående missbruk, vilket var det viktiga 

i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Fyra syskon har i intervjuunderlaget 

berättat om sina erfarenheter från andra familjemedlemmars missbruk (förutom brodern eller 

systern), men detta har jag valt bort då det inte är centralt i förhållande till studiens syfte och 

frågeställning. Huvudtemat: Olika känslor innehöll underteman som handlade om syskonens 

känslor, vilka namngavs utifrån dessa. Huvudtemat: Coping innehöll underteman utifrån hur 

syskonen hanterat situationen med missbrukaren. Dessa underteman var att stötta, att 

konfrontera och att dra sig tillbaka. Huvudtemat: Behov av stöd innehöll underteman som har 

med vilket stöd som intervjupersonerna tyckt varit bra, misslyckat och stöd som de önskat.   

Slutligen sammanfattas och beskrivs innehållet i varje tema i löpande text. Talande rubriker 

har satts och illustrerats med valda citat enligt Braun and Clarke, 2006.  

Resultat 

 Här nedan följer resultat över syskonens livssituation som framkom från 

intervjupersonernas erfarenheter.  

Temat Förändrade relationer har följande underteman: Nära och starka syskonrelationer, 

konfliktfyllda och distanserade syskonrelationer, skadad tillit, relationer till föräldrarna, 

relationer till släkt och kamrater. 

Temat Olika känslor har följande underteman: Känslor av sorg, saknad och ensamhet, 

bortglömdhet, ilska, hjälplöshet och andra känslor. 

Temat Coping har följande underteman: Att stötta, Att konfrontera, Att dra sig tillbaka. 

Temat Behov av stöd har följande underteman: Bra stöd, Misslyckat stöd och Önskat 

stöd.  
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Förändrade relationer 

Syskonens relationer förändras över tid vilket hänger ihop med att inget missbruk 

förekommer, att missbrukaren är aktiv eller har blivit drogfri. Det är tre olika syskonrelationer 

som framkommer ur syskonens berättelser. Innan missbruket beskrivs relationerna som nära 

och starka syskonrelationer. Under missbruket är syskonrelationerna istället det motsatta till 

hur de var innan, dv s konfliktfyllda och distanserade. När den före detta missbrukaren blivit 

drogfri beskriver syskonen att tilliten är så pass skadad att det är svårt att satsa på den nya 

relationen. Syskonen som är tonåringar vid tidpunkten har under missbruket i vissa fall en 

jämställd vuxenrelation till den missbruksfria föräldern som de vistas hos så som att ta ett 

praktiskt och emotionellt vuxenansvar för syskon och att bli förälderns förtrogna och 

samtalsstöd i vuxenfrågor. Syskonen upplever att dels det sociala stöder från släkt är 

bristfälligt men även att det sociala stödet från kamrater är bristfällig. Sammantaget befinner 

sig syskonen i en utsatt livssituation. Det är inte bara stressen som missbrukarens beteende 

bidrar till som gör syskonens livssituation osäker utan ett totalt sett icke funktionellt socialt 

nätverk bidrar också till en stressfylld livssituation. 

 

Nära och starka syskonrelationer. Det som kännetecknar syskonrelationerna innan 

missbruket kom in i bilden är de nära och starka känslomässiga banden syskonen hade till 

varandra. Syskonen beskriver syskonrelationerna som att de spenderade mycket tid 

tillsammans bland annat eftersom flera av syskonen hade gemensamma vänner.   

IP 1: ”Vi var ganska nära varandra eftersom vi umgicks med samma kompisar, 

eftersom vi är ganska nära i åldern, så var vi ganska nära och hade roligt tillsammans och så 

där”. 

Syskonen räknade med att brodern eller systern fanns där som någon de kunde dela sina 

erfarenheter med, någon att känna sig trygg ihop med och som man hade kul med. 

IP 2: ”Vi var väldigt mycket med varandra när vi var små och så och min storebror 

fanns alltid där för mig och han såg alltid till att jag mådde bra och han pratade mycket med 

mig och frågade mycket och så och vi gjorde grejer tillsammans och så”. 

IP 3:”Den har ju varit väldigt kärleksfull, hon har ju varit väldigt mån om mig som min 

syster, och vi har haft väldigt kul tillsammans, hon har kunnat ha barnasinnet kvar eftersom 

det varit så många år mellan oss”. 
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Konfliktfyllda och Distanserade syskonrelationer. Det som kännetecknar 

syskonrelationerna under missbruket är förekomsten av hot och våld, frånvaro av 

syskongemenskap och oro över missbrukaren. 

Hot och våld. Under missbruket beskriver syskonen att deras relationer till 

missbrukaren i många fall påtagligt förändrades. Det blir bråk, våld och oegentligheter och 

syskonen känner inte längre igen sin bror eller syster som hen var innan missbruket. Syskonen 

påverkas av sin brors / systers beteendeförändringar  så som bland annat humörsvägningar. 

Ett syskon har upplevt att missbrukaren slagit på saker. Ett annat syskon har fått det 

återberättat av sin mamma att missbrukaren misshandlat föräldrarna. 

IP 4: ” Jag har ju både märkt drag, han kunde ju bli jättearg på små saker och då 

brukade han oftast slå på saker.” 

IP 3: ” Hon har, nej men hon har försökt att döda mina föräldrar, hon har försökt att 

strypa dem och försökt, jamen hon bet av en liten bit av min pappa, det låter lustigt, jamen 

hon har varit väldigt aggressiv, det har man ju alltid i baktanken när man pratar med henne 

att det kan hända.” 

Frånvaro av syskongemenskap. De nära relationerna som syskonen hade till varandra 

innan missbruket, förändras under missbruket eftersom den missbrukande brodern/ systern 

ändrar sitt beteende och alltmer drar sig undan från gemenskapen med syskonet.  

IP 2: ” Den förändrades väldigt mycket. Eftersom min bror ville vara mycket själv så 

ville inte han vara med mig och han pratade inte lika mycket med mig, så han var mycket 

själv och så. ” 

IP 3: ” För att hon inte har varit med i mitt liv, hon har inte varit så närvarande som 

hon skulle ha varit egentligen, så efter det i somras när hon bad om ursäkt så har vi väl ändå 

försökt att bli lite bättre./---/ Ja, hon alltså det var ju mina födelsedagar och studenten och 

balen.”  

IP 5:”Och han har alltid varit väldigt beskyddande eh men sen var det som att vi 

tappade varandra en period och jag förstår nu varför, men jag förstod inte det då varför så 

under dom åren är det lite glapp i vår relation. /---/ Ja i och med att det var hasch så var han 

ju inte så kärleksfull, han kunde inte prata så mycket känslor och det var inte så mycket som 

det hade varit innan.”  

Oro över missbrukaren. Syskonen bär många gånger på en oro över att missbrukaren 

inte klarar av att ta hand om sig, att missbrukaren försvinner hemifrån och att missbrukaren 

ska dö. Ett syskon hanterar den egna oron genom att försöka få hem missbrukaren. Ett annat 

syskon hanterar sin oro genom att göra missbrukaren glad och att inte bråka. 
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IP 6: ” Nej det var mer att jag bara inte ville att han skulle dö ensam, var det nog, att 

jag bara ville ta hem honom hela tiden. ” 

IP 7: ” När jag sa att den enda känslan jag har till Patrik är kärlek, så är det ju sant 

och det har ju yttrat sig i att jag har varit så rädd för att Patrik ska gå bort, det har jag 

undvikit att säga för att jag har haft en rädsla kring, min största rädsla är att han ska dö och 

när han sa att han hade hepatit C.” 

IP 2:”Jag ville inte bråka med han, jag ville försöka göra allting för att jag tänkte att 

jag visste inte hur länge han skulle leva, så jag ville försöka ta tillvara på tiden så mycket som 

möjligt, så jag försökte att inte visa att jag mådde dåligt eller någonting, så jag försökte göra 

honom glad den sista tiden, för jag tänkte att om två, tre år då kommer jag kanske gå på hans 

begravning.” 

 

Skadad tillit. När missbrukaren blivit drogfri har det ibland gått många år sedan 

syskonen hade nära och starka syskonrelationer, som det var innan missbruket kom in i 

bilden. Syskonen ska hitta tillbaka till varandra, till en ny syskonrelation, inte som det var 

innan missbruket och inte som det var under missbruket. Syskonens tillit till att missbrukaren 

lämnat drogerna bakom sig och hur mycket man ska våga investera i den nya relationen 

hänger ihop. Detta avgör också hur syskonen hanterar den nya relationen. Tilliten till att 

missbrukaren ska klara av ett drogfritt liv har ur syskonens perspektiv skadats mer eller 

mindre vilket framgår av nedanstående berättelser.  

IP 6: ” Jag är ju som sagt jätteskeptisk till att han kommer fixa det här. Och jag tror det 

är en försvargrej, att det är bättre att jag har kvar samma än att jag ska ta tillbaka honom 

110 procent in i mitt liv och sen så ska jag förlora honom igen, så jag tror att det är en 

försvarsgrej faktiskt, men ja det är svårt för den han är nu känner ju inte jag eftersom han har 

hållt på så länge. Han var ju alltså 13 år när han började och den brorn finns ju inte mer, och 

sen var han aktiv så länge så jag har ju inte någon lust att lära känna någon sån människa 

och nu när han är ren så blir det också så här, det är ytterligare en person att lära känna. Ja 

det är mycket tankar och funderingar.” 

IP 7:” Nu, han är ju mil ifrån en annan och jag känner att han har väldigt lång väg 

kvar och gå. /---/ Så att nu har vi lite svårt för varandra, men han har ju gjort mycket, jag 

anser att han är en tonåring idag. Han beter sig som en tonåring och när man ser tillbaka så 

tänker jag bra, därför att han har aldrig varit någon tonåring, så att jag tycker att det är sunt, 

men det som är jobbigt nu är om han ska glida av igen, som han har gjort så många gånger.”  
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IP 4: ” Sen är det mycket på tillitsfronten att jag känner att jag behöver vara som en 

extramamma, att jag måste lägga mig i. /---/ Jag måste liksom fråga vart han ska, vad han 

har gjort under dagen och om han har några planer för helgen liksom. Jag litar på honom 

men ändå inte.” 

Relationer till föräldrar. Det är inte ovanligt att missbruket sammanfaller med andra 

förändringar i familjerna så som föräldrarnas skilsmässa eller att någon av föräldrarna har ett 

missbruk. Belastningen gör att syskonens roller förändras inte bara till en mer vuxen- eller 

föräldraroll gentemot det missbrukande syskonet utan syskonen får även många gånger 

kompensera för en vuxen partner till föräldrarna. Det är speciellt tydligt när föräldern är 

ensam på grund av att den andra föräldern inte finns tillgänglig vilket kan beror på skilsmässa 

eller att den andra föräldern har ett eget missbruk. Syskonet (IP 1) var 14 år vid tidpunkten för 

nedanstående berättelse.  

IP 1: ” Min pappa hade jag inte jättemycket kontakt med för att vi hade lite andra 

problem och han var, ehm jag och min mamma pratade ofta om Stefan, om han och hans 

problem.”  

Syskonet (IP 7) var 16 år vid tidpunkten för föräldrarnas skilsmässa. 

IP 7:” Helt plötsligt behövde mamma ha mig som en annan, inte bara som en son 

längre, utan som ett bollplank för sina känslor och det var väldigt svårt för en annan, 

eftersom jag var ju besviken på dom att dom har skilt sig.” 

Syskonet (IP 4) fick ta ett fullt vuxenansvar gentemot sina föräldrar och ett 

föräldraransvar för sina fyra småsyskon i samband med föräldrarnas separation vilket 

sammanföll med broderns missbruk och hans drogskulder. Det då 14- åriga syskonet blev 

familjens fasta punkt under 1,5 år under helger och kvällar när mamman arbetade.  

IP 4: ” Det var också i samband med att när han fick de här skulderna, så min mamma 

hade ju varit gravid och bebisen var två månader och då valde hon att börja jobba och min 

mamma och pappa var i separationen då. För det är ju i samband med att han inte ville ha 

det minsta barnet, så han valde ju att inte sitta barnvakt. För min mamma valde att jobba för 

att kunna hjälpa honom med skulderna så det slutade med att jag fick ta hand om det.”  

Relationer till släkt och kamrater. Syskonen upplever att dom har bristfälligt stöd från 

sina sociala nätverk. Släkt och kamrater är de personer utanför den egna familjen som 

syskonen tar upp och berättar om. 

Bristfälligt socialt stöd från släkt. Syskonen har upplevt att det sociala stödet från släkt 

varit bristfälligt under perioden när deras bror eller syster missbrukat. Skälen till bristfälligt 
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stöd från släkt kan vara att släktingarna har fokus på missbrukaren och glömmer syskonen 

men det kan också vara så att familjen stänger ute släktingarna. 

IP 1:” mormor hon frågade ju ofta hur det var och så, men det var också mycket hur 

Stefan mådde, alltså det var nästan all fokus på Stefan. /---/ Ja, så var det med vår släkt 

också, jag hade haft lite släktkalas hemma och då kom han hem och jag tror han var lite full 

och om han hade tagit några droger och någonting ehm och då var mina kusiner hemma hos 

oss och då var det jamen, vi måste göra det här med Stefan, vi måste gå och lägga han och vi 

måste ta hand om han och det var ingen som tänkte på mig eller på min lillebror”.  

IP 5: ” Alltså min familj vet ju om det här med min bror men mormor och morfar till 

exempel vet ju inte om. /---/ Jo, dom vet att han åkte fast en gång men dom vet inte om att han 

haft ett missbruk, så vi har hållt det väldigt mycket inom familjen.” 

IP 7: ”Vi hade ju en morbror som försökte få honom in på behandlingshem eller hans 

fru då. Då vart vi arga. Då blev vi mer eller mindre tyst. Det där sköter vi. /---/ Ja sekt aktigt 

nästan, att vi rehabiliterar Patrik, vi sköter Patrik.”  

Bristfälligt stöd från kamrater. Syskonen har upplevt att det sociala stödet från 

kamrater varit bristfälligt under missbruksperioden. Ofta väljer syskonen någon eller ett fåtal 

vänner att dela med sig till eller att inte alls dela med sig till kamrater om det som rör 

missbruket. 

IP 5: ” Alla mina vänner vet ju liksom inte om det, utan jag har ju valt vissa personer 

som jag valt att dela med och dom fanns innan och genom åren.” 

IP 1: ” Ja, jag hade ju kompisar men det var jätte få av dem som visste om vad som 

hände hemma, så hade jag en bästa vän och hon och jag vi var med varandra hela tiden och 

då var vi ofta hemma hos henne. /---/ Hon visste, ja hon hade ju känt Stefan också.” 

IP 2: ”Jag ville inte prata med mina kompisar heller. /---/ Nej, för när jag var med mina 

kompisar så försökte jag glömma bort det som var hemma och då ville jag inte att dom skulle 

veta, för då skulle dom fråga hela tiden, hur är det ? och då skulle jag bara bli påmind om det 

hela tiden, när jag var med mina kompisar så var jag glad och glömde bort hur jag hade det 

hemma, då ville jag inte förstöra det.” 
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Olika känslor 

Syskonen bär på olika känslor gentemot den missbrukande brodern eller systern och 

känslor som ett bristfälligt socialt nätverk bidrar till.  

Känslor av sorg. Syskonen beskriver många gånger den sorg de bär på gentemot sitt 

missbrukande syskon.  

I nedanstående berättar syskonet om sorgen som gör sig påmind kring broderns 

leversjukdom (Hepatit C) som missbrukaren fått via injektionsmissbruk. 

IP 7:” Det var jättejobbigt och det kan jag ha liksom fortfarande behöva ventilera mig 

av ibland eh det kan fortfarande gå ner mig i att jag blir ledsen och sitter och gråter lite för 

att jag vet inte om det mer att det summerar mina känslor för honom eller någonting att jag 

inte vill förlora honom.” 

Systern har i sin chock och sorg undrat vem den missbrukande brodern egentligen var. 

IP 5: ”Jag har alltid blivit väldigt ledsen bara för att jag insåg då att jag trodde jag hade en 

bror men han var någon annan på något sätt”.  

IP 5: ” Ja, det blev en chock, och jag blev så här att jaha, nu är jag 18 år, började 

räkna bakåt, jag var 8 när du började, vem är du ? Känner jag ens dig ? Varför har du gjort 

så här ? Alltså mycket så. Och i början så var jag väldigt, jamen känslig, jag kände på mig, 

jamen nu är det någonting som är; det ses ju på ögonen han är lite trött, han har rökt på, 

liksom jag kunde gråta.  

Känslor av saknad och ensamhet. Det blir många gånger ur syskonens perspektiv en 

känsla av ensamhet och saknad av den tidigare syskonrelationen som var innan missbruket 

kom in i bilden. 

IP 2: ” Jag såg att min bror försvann liksom så det kändes som om jag inte hade någon 

storebror tillslut, för att han liksom försvann. Det var väldigt jobbigt”. 

IP 6: ” Alltså att bara stå och se din bror rinna mellan fingrarna, det var så 

fruktansvärt.” 

Känslor av bortglömdhet. Syskonen känner sig inte sedda av sina föräldrar. 

Betydelsen av att inte bli sedd och känna sig bortglömd och åsidosatt av sina föräldrar innebar 

för flera syskon en direkt konsekvens på deras psykiska hälsa.  

IP 1: ”Man märkte att det var mycket fokus på han, och man kände sig ofta, man var 

lite så här åt sidan, alltså. /---/ Ja, det var ju ofta liksom, jamen Stefan gör det här och Stefan 

gör det här, och vi måste lösa det här. Då blir det ju att man blir utanför och samtidigt var 

det fullt upp med pappa, för att han hade alkoholproblem.” 
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IP 2: ” Det blev mindre tid för mig så blev det att man pratade inte lika mycket med mig 

och kunde inte göra saker lika mycket och det var ingen som frågade mig om hur jag mådde 

och jag blev bortglömd fastän det var fortfarande bra men inte så bra som den var innan.”  

IP 1: ”Jag mådde jättedåligt, jag kände mig väldigt utanför och jag var sällan hemma 

för jag tyckte det var jobbigt när han var hemma. Jag sov över hos kompisar och jag sov 

borta och ja.”  

Känslor av ilska. Syskonen bär många gånger på känslor av ilska gentemot 

missbrukaren. 

IP 5: ” Arg var jag till en början, förstod inte riktigt, hur kan du göra så och det är fel 

och vi har vuxit upp på samma sätt och hur kan du bli så och hur kan jag bli så här.” 

 IP 3: ” Det gör mig arg att hon har fått mig att vara rädd för henne, för det ska man 

inte vara mot en syster liksom.”   

Känslor av hjälplöshet. Syskonen kämpar med den egna hjälplösheten över en förlorad 

nära relation och att inte kunna hjälpa missbrukaren. 

IP 2:”Ja, jag grät nästan varje kväll och varje morgon när jag bodde med min bror så 

gick jag och kollade så att han var i sitt rum och så, jag var rädd för att han, att det kanske 

var sista gången jag ser honom, tänkte jag nästan varje gång jag kom.” 

IP 6:”Det blev panik så fort telefonen ringde efter kl 21.00 så bara nej, nu har han dött 

liksom. Så alltid det här att gå in på natten och tända lampan och kolla, andades han, är han 

hemma.”  

Andra känslor. Syskonen tar upp flera andra känslor som de har gentemot 

missbrukaren. Det är skam, oro, medlidande, kärlek, besvikelse och rädsla.  

IP 4:” Jag har väl känt skam. Jag har fått väldigt mycket dömande saker till mig, jamen 

pundare. /---/ Ja från folk som inte hållt på med det eller folk som har slutat och så det har 

jag känt och fått höra.” 

IP 3:  ”Nej, det är bara hemma jag har sett henne. /---/ Det har också gjort mig 

obekväm och rädd. Hon har ju varit väldigt osammanhängande i sitt tal och sagt jättelustiga 

grejer och ingenting hänger ihop och sen så blir hon väldigt arg och slår sönder grejer, och 

springer därifrån och skriker att hon ska ta livet av sig.” 

IP 4: ” Nej jag har aldrig varit direkt rädd men besviken . Ja, känslan av att jag har 

försökt att hjälpa honom så mycket och att han inte direkt lyssnade på mig , att han lovade 

men att han höll inte sina löften.” 
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Coping 

Syskonen har på olika sätt hanterat situationen med missbrukaren. De vanligaste 

copingstrategier som syskonen berättat om har varit att acceptera situationen för att 

missbrukaren har behövt stöd, att konfrontera missbrukarens beteende har också förekommit 

samt att dra sig tillbaka emotionellt och fysiskt från missbrukaren när ingenting annat hjälper 

som får missbrukaren att sluta upp med drogerna.  

Att stötta. Flera av syskonen har berättat hur de stöttat missbrukaren på olika sätt, 

eftersom missbrukaren behövt hjälp. Syskonen har i några fall haft föräldraroller gentemot 

missbrukaren, när inte föräldrarna kunnat hjälpa till och ge stöd åt missbrukaren. 

IP 6: ”Jag kommer ihåg när han blev häktad då var han bara 15 år och jag ringde till 

häktet hela tiden, jag tänkte komma ner med hans kalsonger och cigaretter ja men alltså du 

vet. Jag var den här jobbiga mamman alltså. /---/ Ja, för att mamma hade jobb med mina 

småsyskon och allt”. 

IP 7:” Ja, hans missbruk har ju påverkat mig enormt mycket, har det ju gjort, men jag 

tror inte att jag ser på det på något annat sätt än att jag tar hand om min bror. Men han har 

ju bott hos mig också, hos mig och min fru så han har ju bott hos oss ett halvår. /---/  Jo, det 

har han för att vi har ju fixat jobb åt han.  

IP 7: ” Han har alltid ställt sig bakom mig, han har ju ställt sig under och bakom mig 

på ett sätt så att jag har blivit hans förälder, i många avseenden. Jag hade ju också, vad heter 

det fullmakt till en massa myndigheter i hans ärenden under många år.” 

Att konfrontera. Syskonen har på olika sätt satt sig upp mot missbrukarens beteende, 

vilket ofta resulterat i bråk och aggressivitet.  

 IP 1:” Vi började bråka ganska mycket därför att jag var arg på honom och så där, 

därför att han valde och, jamen och hålla på med droger liksom och han var ofta arg på 

mig.” 

 IP 6: ” Den förändrades jättemycket, vi började bråka eftersom jag alltid jagade 

honom och ville bara få hem honom.” 

Att dra sig tillbaka. Nedanstående berättelser handlar om hur syskonen hanterar 

relationen till sin missbrukande bror och syster genom att dra sig tillbaka, allteftersom åren 

går och missbruket fortgår. För att som syskon göra sig oberoende från missbrukaren väljer 

flera syskon att ta fysisk och / eller psykisk distans.  

IP 3: ” Jag har ju ibland inte velat prata med henne, för att jag tycker inte det känts 

okey. /---/  ja, att hon har fortsatt och inte tagit emot hjälp och så där och jag tycker 

fortfarande att mina föräldrar har varit lite för snäll mot henne, så därför tyckte jag att jag 
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kunde sätta ner foten och inte prata med henne och inte träffa henne och, så det har tagit lite 

på våran relation.” 

IP 6: ”I början så var det att jag bara ville rädda honom men sen när jag blev äldre 

och fick barn så var jag nästan tvungen att tänka att han var död, att han inte fanns för han 

gjorde ju inte det, alltså min bror som jag växte upp med var ju långt inne där bakom alla 

droger eftersom han hade varit aktiv så länge så då var det så svårt att liksom ens inse att 

han faktiskt fanns där inne, så jag levde många år med tanken att han var död. 

IP 7: ”när min dotter kom så började jag resonera att, jag kan inte lägga den tiden som 

jag lagt på Patrik längre, även fastän jag försökte lägga all den tiden jag har lagt på Patrik, 

men jag började delegera ut den nästan va, så att min lillebror som är under Patrik, 4 år 

yngre än Patrik då, han och jag är ju väldigt bra vänner. /---/ Då kunde jag ganska lätt 

delegera över en massa saker till Karl eftersom dom ändå skulle bo ihop”. 

Behov av Stöd 

Vissa av syskonen har haft stöd från samhället så som socialtjänst, kurator- och 

psykologkontakt utifrån de egna behoven som är kopplade till livssituationen med en 

missbrukande bror eller syster. Syskonens egna uppfattningar om vilket stöd de själva tycker 

de haft nytta av framgår här samt stöd som syskonen upplevt som misslyckat. Det stöd som 

syskonen själva önskat få utifrån sina behov tas också upp.   

Bra stöd. Syskonen har haft både individuellt samtalsstöd och samtalsstöd i grupp. Så 

här upplever de att samtalsstöden hjälpt dem. 

 IP 3:” Jag tyckte att gruppen var jättebra, för att kunna få höra att jag inte var ensam. 

/---/ Jag tyckte det här med gruppen, för jag kände mig så otroligt ensam under så många år 

och om jag hade vetat från allra första början att det finns andra människor som har det 

likadant som mig så tror jag att det skulle gått lättare att hantera det.”  

IP 4: ” Någon att prata med, någon som hade kunnat relatera inte bara någon som 

skulle  sitta med. Det är alltid skönt att ha någon att prata med men det är ännu skönare att 

liksom ha någon som kan sätta sig in i samma situation.”  

Misslyckat stöd. I det följande får vi ta del av ett syskons behov av samtalsstöd men att 

stödet blev en familjehemsplacering. En viktig aspekt framgår också i nedanstående kring ett 

syskons upplevelse av hur polisen hanterar barnfamiljer i sitt arbete och att familjen inte fick 

rätt stöd.    

IP 2: ” När jag var mellan 12 och 15 år, då hade jag ingen kontakt någonstans, jag var 

helt ensam, det var ju bara min bror som hade stöd, men jag hade ingen. Då hade jag 
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uppskattat att det var någon som kunde förklara grejer för mig för att mina föräldrar kunde ju 

inte förklara allt och någon som frågade mig hur jag mådde och såg till att jag inte mådde 

dåligt. För min bror hade ju personer men det var aldrig någon som frågade mig eller 

någonting, dom var ju bara för min bror.”  

IP 2: " Det var jag som blev placerad för att min bror höll på med droger och sånt./---/ 

jag kunde inte bo hos min mamma, därför att där bodde min bror, och han höll på med 

droger och då tyckte dom att det var för farligt för mig att bo där, så då blev jag placerad i 

familjehem.”  

 IP 6:” Jag kan bara säga vad jag saknade under all den här utredningen. Alltså 

Gustav var ju inte våldsam, han skada sig inte på det sättet men just alla poliser som kom 

hem när det var razzia och där var också jag som fick kliva i för mina småsyskon. Dom 

kommer i värsta uniformen, jag bara ni får inte göra så här det är barn här. Ni får liksom gå 

och hämta civilpoliser, och alltså att det är jag hela tiden som har fått ta det här. Att man inte 

fick något stöd alltså, jag tänker hade mamma fått stöd och mer kött på hennes ben då hade 

hon kunnat lyfta oss barn.” 

Önskat stöd. Det stöd som syskonen själva önskat få utifrån sina behov tas upp här. Det 

handlar om stöd i form av familjebehandlande samtal där föräldrar och syskon inkluderas 

samt samtalsstöd som inbegriper information om drog – och anhörigkunskap. 

IP 5: ” Att gå och prata med någon, att man skulle velat haft lite mer information om, 

jamen det man känner när man är anhörig, ja man tänker mycket själv så här, jamen om 

medberoende och varför känner man som man känner och vad känner andra och, mer såna 

grejer att man egentligen inte har haft så mycket kunskap om varken drog, hur dom är när 

dom är drogpåverkade och eh, hur man själv, alltså hur man känner. Och mer så här att man 

skulle vilja veta, att man skulle behöva mer information.” 

IP 6: ”Hade man fångat upp föräldrarna så kan de liksom möta alltså för det första 

sina barn som har ett beroende och sen resten av syskonen.”  

IP 7:” Vi skulle ha behövt hjälp att kommunicera, så att pappas röst hade blivit mer 

hörd./---/ Vi skulle kanske behövt hjälp där att luckra upp min och mammas relation och 

släppa in pappa för att kunnat göra något mer konstruktivt av hela våran situation och kunnat 

ta tjuret vid hornet mycket tidigare.” 

Diskussion 

De flesta respondenter upplever relationen till syskonet som nära och stark innan  

missbruket börjar. Under missbruket upplever respondenterna överlag att relationen ändras. 
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Relationen blir konfliktfylld och distanserad. Hot och våld förekommer, vanligt är oro över 

det missbrukande syskonet och upplevelsen av att syskongemenskapen försvinner. Allt detta 

bidrar till respondenternas upplevelser av att tilliten till syskonet skadas, även efter det att 

syskonet blivit drogfri. Många av respondenterna har fått roller som inte är adekvata för deras 

ålder. De har exempelvis föräldraroller gentemot det missbrukande syskonet eller gentemot 

andra syskon. En annan roll de har är en vuxen partnerroll till den ena föräldern. Det som 

genomgående framkommer är att respondenterna har ett bristfälligt socialt nätverk. De 

känslor som respondenterna bär på gentemot det missbrukande syskonet är bland annat sorg, 

saknad, ensamhet, ilska och hjälplöshet. För att klara av att hantera sin livssituation har 

respondenterna använt sig av olika copingstrategier så som att försöka stötta missbrukaren, att 

konfrontera och att slutligen dra sig undan från missbrukaren. Stöd som fungerar bra är att få 

träffa andra personer i liknande situation så som i stödgrupp eller att enskilt få prata med 

någon som förstår deras situation. Det stöd som är önskvärt är samtalsstöd med information 

om droger och hur det påverkar anhöriga när någon i familjen missbrukar. En annan önskan är 

att få stöd i att kunna förbättra kommunikationen inom familjen. Att leva med ett syskon som 

missbrukar påverkar starkt syskons livssituation. Förlusten av en nära syskonrelation och att i 

övrigt befinna sig i en utsatt livssituation gör att frågan väcks om vad samhället kan och bör 

göra.  

Resultatet från syskonens upplevelser visar att tryggheten i de nära och starka 

syskonrelationer som finns innan missbruket förvandlas på grund av missbruket till 

konfliktfyllda och distanserade syskonrelationer, där hot och våld, frånvaro av 

syskongemenskap och oro över att missbrukaren ska dö präglar syskonens livssituation och 

vardag. Många av syskonens upplevelser kan förstås i ljuset av SSCS-modellen. En vanlig typ 

av stress som familjemedlemmar till missbrukare upplever i enlighet med SSCS-modellen är 

otrevliga och ibland aggressiva relationer. Ibland beskriver familjemedlemmar att 

missbrukaren isolerar sig, inte kommunicerar och deltar väldigt lite i familjelivet (Orford, 

Velleman et al. 2010). Resultatet från syskonens upplevelser handlar om frånvaro av 

syskongemenskap utifrån att missbrukaren drar sig undan från gemenskapen med syskonet. 

Detta överensstämmer med den stress som ibland förekommer i enlighet med SSCS-

modellen. Tsamparli och Frrokaj (2016) påvisar att syskon till en missbrukande bror eller 

syster erfar förlust av en syskonrelation. Vanliga former av aggressivt beteende från 

missbrukaren är irritabilitet, verbal misshandel, kritik, ohövlighet och dominant beteende. 

Ibland förekommer hot, knuffar, knytnävsslag och slag eller att missbrukaren slår sönder 

möbler och andra objekt i enlighet med SSCS-modellen (Orford, Velleman et al. 2010). 
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Resultaten visar att en del av syskonen har dessa upplevelser. Ett syskon har upplevt att 

missbrukaren slagit på saker. Ett annat syskon har fått det återberättat av sin mamma att 

missbrukaren misshandlat föräldrarna. En annan vanlig förekomst av stress som 

familjemedlemmar till missbrukare upplever i enlighet med SSCS-modellen är oron över 

missbrukaren. Det innebär att familjemedlemmar i enlighet med SSCS-modellen inte bara 

oroar sig över frekvensen och kvantiteten som har med missbrukarens drogintag att göra och 

det umgänge som missbrukaren har, utan de oroar sig även över missbrukarens fysiska och 

psykiska hälsa samt ekonomi och säkerhet, huruvida missbrukaren försummar sig själv och 

deras misslyckande med utbildning och jobb (Orford, Velleman et al. 2010). Resultatet från 

syskonens upplevelser som handlar om oro över att missbrukaren ska dö och inte klarar av att 

ta hand om sig stämmer överens med den stress som vanligt förekommer i enlighet med SSCS 

– modellen.  

Resultatet från syskonens upplevelser handlar om olika känslor som syskonen har 

gentemot den missbrukande brodern eller systern, men även känslor som handlar om att inte 

få tillräckligt med stöd från föräldrarna. Resultatet visar att syskonen bär på en hel skala av 

känslor som sorg, saknad och ensamhet, bortglömdhet, ilska, hjälplöshet och flera andra 

känslor som skam, oro, medlidande, kärlek, besvikelse och rädsla. Den ”strain” eller 

reaktioner som stressen på familjemedlemmars hälsa ger upphov till i enlighet med SSCS-

modellen är en eller flera känslor eller hela skalan av känslor så som oro, ångest, hjälplöshet 

och hopplöshet, nedstämdhet och depressivitet, skuldkänslor, ilska och bitterhet, ibland rädsla 

och ofta ensamhet (Orford, Velleman et al. 2010). Tsamparli och Frrokaj (2016) uppger att 

förlusten av en syskonrelation leder till en sorgeprocess som inte existerar i familjer där det 

inte förekommer missbruk. Resultatet visar att syskonens upplevelser av sorg gentemot 

missbrukaren kan handla om olika saker. Ett syskon känner sorg utifrån rädslan att förlora 

missbrukaren som är sjuk. Ett annat syskon bär på sorg och chock i samband med när hon får 

reda på om broderns missbruk (som pågått under flera år) och hon ifrågasätter vem den 

missbrukande brodern egentligen är. Resultatet visar att syskonens upplevelser av saknad och 

ensamhet handlar om att förlora den tidigare syskonrelationen som det var innan missbruket 

och att inte kunna göra någonting åt det. Resultatet visar också att känslor av ilska som 

syskonen upplever gentemot missbrukaren kan handla om olika saker. Ett syskon känner ilska 

eftersom missbrukaren får syskonet att känna sig rädd. Ett annat syskon känner ilska i 

samband med att hon får reda på om broderns missbruk. Resultatet visar att syskonens 

upplevelser av hjälplöshet handlar om att inte kunna hjälpa missbrukaren eller att inte kunna 

påverka situationen. Resultatet visar också att syskonen upplever andra känslor. Ett syskon tar 
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upp den rädsla hon känner gentemot missbrukaren vilket gör syskonet obekväm och rädd. Ett 

annat syskon tar upp känslan av besvikelse gentemot missbrukaren, som inte håller sina löften 

gentemot syskonet samt den skam hon känner då hon blir måltavla för omgivningens 

kommentarer vad gäller den missbrukande brodern. Strain eller reaktioner som är vanlig i 

enlighet med SSCS-modellen är att familjemedlemmars självbild ofta skadas, vilket dels har 

att göra med de konsekvenser som det blir utifrån vad andra personer har att säga eller kan 

tänka om familjemedlemmen. Familjemedlemmars skadade självbild har också att göra med 

den verbala misshandel som familjemedlemmar kanske fått utstå från missbrukaren eller att 

familjemedlemmen anklagar sig själv för vad som hänt (Orford, Velleman et al. 2010). 

Resultatet visar att syskon i vissa fall upplever känslor av bortglömdhet och att inte känna sig 

sedd av sina föräldrar under missbruket. Ett syskon beskriver det som att ingen frågar henne 

hur hon mår, att familjen inte gör saker lika mycket ihop som innan missbruket och att ingen 

pratar med henne lika mycket som innan missbruket. Ett annat syskon beskriver det som att 

hon känner sig utanför familjen och därför inte vill vara hemma och att lösningen blir att hon 

istället sov borta hos kompisar. I enlighet med SSCS-modellen lägger vissa familjer sin oro 

och fokus på missbrukaren, vilket gör att övriga syskon känner sig bortglömda. I andra 

familjer lägger man fokus på syskonen eller den egna hälsan (Orford, Velleman et al. 2010). 

Tsamparli och Frrokaj (2016) påvisar att syskon till en missbrukande bror eller syster känner 

sig försummade eftersom föräldrarna lägger all sin uppmärksamhet på missbrukaren. 

Resultatet från syskonens erfarenheter visar olika sätt som syskonen hanterat situationen 

med missbrukaren på. En copingstrategi som resultatet visar är att vissa syskon accepterar 

situationen med missbrukaren som den är eftersom missbrukaren på olika sätt behöver deras 

stöd och hjälp. Ett syskon hjälper till med praktiska saker i samband med att den 

missbrukande brodern häktas. Ett annat syskon hjälper missbrukaren med att ordna jobb, 

bostad och där syskonet har fullmakt i kontakten med olika myndigheter utifrån 

missbrukarens situation. En vanligt förekommande copingstrategi som familjemedlemmar 

använder sig av i enlighet med SSCS- modellen är att acceptera situationen med missbrukaren 

som den är. De omständigheter som gör att familjemedlemmar accepterar situationen kan till 

exempel vara att missbrukaren behöver stöd (Orford, Velleman et al. 2010). Resultatet visar 

att vissa av syskonen använder sig av copingstrategin att acceptera och stöttar missbrukaren i 

enlighet med SSCS-modellen. En annan copingstrategi som framkommer i resultatet är att 

syskonen på olika sätt sätter sig upp mot missbrukarens beteende genom att konfrontera 

missbrukaren. Ett syskon berättar att det uppstod bråk med missbrukaren eftersom 

missbrukaren valde att ta droger. Ett annat syskon berättar att det uppstod bråk med 
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missbrukaren eftersom syskonet ville få hem missbrukaren. En vanligt förekommande 

copingstrategi hos familjemedlemmar för att hantera situationen i enlighet med SSCS-

modellen är att sätta sig upp mot missbrukarens beteende. Det innebär att familjemedlemmar 

försöker att ändra på reglerna vilka styr deras liv med missbrukaren. Att konfrontera 

missbrukaren är det tydligaste exemplet på att stå upp mot missbrukaren (Orford, Velleman et 

al. 2010). Copingstrategin som handlar om att syskonen dra sig tillbaka från missbrukaren 

framkommer också i resultatet. Ett syskon väljer att inte prata och att inte träffa missbrukaren 

eftersom missbrukaren inte tar emot hjälp. Ett annat syskon väljer när broderns missbruk 

pågått i många år, att tänka på missbrukaren som att han inte finns. Syskonet väljer att lägga 

sitt engagemang på sina egna barn istället för att engagera sig i missbrukaren. Ett annat 

syskon delegerar ut ansvaret för sin missbrukande bror på ett annat syskon i samband med att 

syskonet får egna barn och behöver frigöra tid. I enlighet med SSCS-modellen är 

copingstrategin som handlar om att dra sig tillbaka från missbrukaren vanligt förekommande 

bland familjemedlemmar. Orsakerna till att familjemedlemmar väljer att dra sig tillbaka kan 

vara ett sätt att undvika självuppoffring, att undvika att behöva acceptera missbrukarens 

beteende och att bli oberoende från missbrukaren och dennes problem. Distansen kan 

åstadkommas genom fysisk distans eller genom emotionell distans eller bägge. Genom att dra 

sig tillbaka kan familjemedlemmen lägga tiden på den egna livskvaliteten istället för på 

missbrukaren (Orford, Velleman et al. 2010). Resultatet stämmer överens med förekommande 

copingstrategi i SSCS-modellen. Av resultatet framgår också att vissa syskon som accepterar 

situationen med missbrukaren även konfronterar missbrukaren och tillslut drar sig undan från 

missbrukaren. I enlighet med SSCS-modellen är det inte ovanligt att familjemedlemmar 

kombinerar olika copingstrategier för att försöka få till en förändring (Orford, Velleman et al. 

2010). 

Av resultatet framgår vilken typ av socialt stöd som vissa syskon upplever som bra och 

hjälpsamt stöd. Ett syskon upplever samtalsstöd i grupp som bra socialt stöd. I gruppen träffar 

syskonet andra i samma situation och som hjälper syskonet att inte känna sig ensam i sin 

situation. Ett annat syskon upplever socialt stöd som bra och hjälpsamt när det finns någon att 

prata med och som kan sätta sig in i syskonets situation. Bra socialt stöd som 

familjemedlemmar uppskattar i enlighet med SSCS-modellen är bland annat socialt stöd från 

andra människor som har gått igenom liknande erfarenheter och som kan hjälpa 

familjemedlemmen att inte känna sig ensam i sin situation. Annat socialt stöd som 

familjemedlemmar också uppskattar i enlighet med SSCS- modellen är emotionellt stöd, där 

andra människor gör sig tillgängliga och lyssnar till familjemedlemmen på ett sätt som tillåter 
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familjemedlemmen att prata öppet om problemet i en accepterande och stödjande atmosfär 

(Orford, Velleman et al. 2010). Resultatet från vissa av syskonens upplevelser av bra socialt 

stöd så som stöd i grupp tillsammans med andra i samma situation och emotionellt stöd, där 

andra gör sig tillgängliga och lyssnar till familjemedlemmen stämmer överens med det sociala 

stöd som familjemedlemmar uppskattar i enlighet med SSCS- modellen. Av resultatet framgår 

även vilken typ av socialt stöd som vissa syskon upplever som misslyckat stöd. Ett syskon 

upplever behov av samtalsstöd, någon som kan förklara och fråga syskonet hur hon mår. Det 

stöd som syskonet får är en familjehemsplacering, vilket enligt syskonets upplevelse är på 

grund av broderns drogbruk. Ett annat syskon upplever att stödet till familjen misslyckas 

utifrån avsaknad av civilpoliser i barnfamilj i samband med razzia och upplevelsen i övrigt av 

misslyckat socialt stöd till familjen. Av resultatet framgår syskonens upplevelser av sådant 

socialt stöd de önskar få. Ett syskon önskar exempelvis samtalsstöd som inbegriper 

information om drog- och anhörigkunskap. Vanligt uppskattat socialt stöd i enlighet med 

SSCS- modellen som familjemedlemmar uppskattar är praktiskt stödmaterial eller upplysande 

information från exempelvis professionella yrkesutövare. Resultatet överensstämmer i 

enlighet med SSCS-modellen med den typ av stöd som vissa syskon önskar få i form av 

samtalsstöd som inbegriper information om drog – och anhörigkunskap eller att någon kan 

förklara, ge information och samtidigt finnas som ett emotionellt stöd eller coping stöd.  Av 

resultatet framgår att vissa syskon önskar få mer familjeinriktat stöd som inkluderar både 

missbrukaren och syskonen tillsammans med föräldrarna. Ett syskon önskar stöd till 

föräldrarna så att de kan möta upp barnet med beroendet men även syskonen. Ett annat syskon 

önskar att hela familjen får hjälp med sin kommunikation. Forskning (Szapoeznik et al. 2003) 

har visat att ett flertal familjeterapier som har studerats vid behandling av droganvändande 

ungdomar har visat sig verksamma. 

 Av resultatet framgår att tilliten i syskonrelationerna är så skadade även efter det att 

den fd missbrukaren blivit drogfri. Behovet av stöd kvarstår alltså även efter det att 

missbrukaren blivit drogfri, för att reparera de skadade syskonrelationerna. Stöd för hela 

familjen så som familjeterapier har visat sig vara verksamt (Szapoeznik et al.2003). 

Begreppet parentifiering eller omvänd omsorgsfunktion används för att förklara 

familjeinteraktioner där barn och unga får roller och ansvar som inom ett visst sammanhang 

normalt utförs av vuxna (Nordenfors & Melander, 2016). Anledningen till att barn utvecklar 

ett parentifierat familjemönster är obalans i omsorgssystemet, vilket exempelvis kan bero på 

en förälders missbruk, separation, bristfälligt stöd och hjälp från det sociala nätverket, det 

offentliga eller familjens ekonomi. I de av syskonens familjer där det förekommer 
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syskonmissbruk jämsides med skilsmässa och / eller föräldramissbruk visar resultatet av 

syskonens erfarenheter att de får stötta den nyktra föräldern och bli dennes förtrogna och 

samtalsstöd i vuxenfrågor. Att syskonen har bristfälligt stöd från det sociala nätverket visar 

även resultatet överlag. Nordenfors & Melander (2016) beskriver att barn kan ha ett 

rollmönster där barnet har en partnerroll i förhållande till föräldern. Av resultatet framgår 

också att syskonen i vissa fall har fått ta ett emotionellt och praktiskt omvårdnadsansvar för 

sina syskon, inklusive missbrukaren.  Dessa resultat överensstämmer med Nordenfors & 

Melander (2016) som beskriver att barn kan ha rollmönster där barnet har en vuxenroll i 

förhållande till andra familjemedlemmar, utan att det har skett ett rollbyte mellan barn och 

föräldrar. Tsamparli och Frrokaj (2016) påvisar att syskon till missbrukaren intar en 

föräldraroll gentemot missbrukaren för att kompensera föräldrarnas svårigheter i sitt 

föräldraskap. 

Studien har vissa begränsningar. Det har varit svårt att veta var någonstans jag har 

kunnat komma i kontakt med syskon för att rekrytera intervjupersoner till studien, utifrån 

aspekten att få ett så brett urval som möjligt. Naturligt för mig har varit att vända mig till 

enheter som kommer i kontakt med personer som har någon typ av missbruksproblematik, i 

åldersgruppen 15-35 år och som också erbjuder stöd och hjälp till anhöriga. Överlag är de 

syskon som intervjuats också syskon som haft det väldigt svårt. Det transkriberade materialet 

från intervjuerna blev omfattande. Det är möjligt att frågorna i intervjuguiden var för många 

och omfattande. Det kan ha förekommit vissa skillnader i intervjuunderlaget beroende på hur 

intervjuerna utvecklade sig och de följdfrågor som ställts. Det viktiga är att jag hållt mig till 

intervjuguiden. Eftersom jag väntade med kodning och analys av datamaterialet, tog det 

längre tid att komma fram till resultaten. Merriam and Tisdell, 2016 beskriver vad som händer 

i form av att förlora möjligheten att samla in tillförlitlig och validerbar data, när man inte 

analyserar intervjumaterialet efter varje intervju. Det blir även svårare att styra de följande 

intervjuerna.  
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