
 

 

 
 

  

Anhöriga som utvecklat ett 
medberoende 
En kvalitativ studie om medberoendes stigma ur 
socialarbetarnas perspektiv  

  

Författare: Jehona Ziba och Qendresa Cani 
Handledare: Peter Hultgren 
Examinator: Torbjörn Forkby 
Termin: HT19 
Kurskod: 2SA47E 
 

 

Examensarbete 



Jehona Ziba 

Qendresa Cani 

2SA461 

 

2(72) 

 

Förord 

 

Under genomföring av denna studie har vi inte varit ensamma, då det har 

funnits en rad människor som har varit betydande i processen. Vi vill därför 

använda oss av detta avsnitt för att tacka dessa personer.   

 

Ett stort tack riktar sig först och främst till de informanter som ställde upp sig 

för att vi ska kunna utföra denna studie så bra som möjligt. Vi vill tacka er för 

att ni ställde upp att samarbeta med oss för vi ska kunna genomföra denna 

studie. Det har varit till stor hjälp för oss och utan er hade vi aldrig kunnat 

genomföra denna studie. Därmed är vi glada och nöjda att ha fått ta del av era 

erfarenheter och upplevelser som ni delat med er till oss. 

 

Stor tack går även till vår handledare, Peter Hultgren som har stöttat och hjälpt 

oss under denna studie. Vi tackar för ditt motiverande stöd när vi har varit 

stressade eller förvirrade samt din kunskap och tips för att vi ska uppnå ett 

lyckat arbete. 

 

Vi vill tacka även andra personer som har varit betydelsefulla under vår 

arbetsprocess. Tack till våra klasskamrater för tips på förbättringar av vår 

uppsats och tack till våra nära och kära för deras tålamod som de har haft under 

tiden vi lagt fokus på denna studie.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra som har stått ut med olika svårigheter 

genom studiens process. Det tålamod vi hade och motivationen vi gav till 

varandra i stressfulla moment gjorde att vi lyckades genomföra denna studie.  
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Sammanfattning  

 

Denna studie handlar generellt om stöd för anhöriga till personer med alkohol 

missbruksproblematik som utvecklat ett medberoende. Studien berör mer 

specifikt socialarbetarens förhållningssätt gällande denna målgrupp, sättet hur 

de identifierar anhörigas medberoendeproblematik och deras erfarenheter av 

att arbeta med det. Tidigare forskning poängterar de negativa konsekvenserna 

med att vara anhörig till en person med alkoholmissbruk och anser att det är 

viktigt att hjälpa dessa personer. Dock finns det olika omständigheter såsom 

känslor av skuld och skam som hindrar anhöriga att söka sig hjälp till sociala 

tjänster. Denna studie är kvalitativ, där insamlingen av det empiriska 

materialet består av sex semistrukturerade intervjuer. Det vi har kommit fram 

med undersökningen av denna studie är att anhöriga som utvecklat ett 

medberoende är en stigmatiserad grupp som försöker dölja sin situation för 

andra. Det kan i sin tur leda till svårigheter för socialarbetare att upptäcka 

denna problematik för att kunna hjälpa dem i god tid. Dessutom framkommer 

det i studien att även fast medberoende inte har lagts någon diagnos på 

klassificerar socialarbetare anhöriga som utvecklat medberoende som ett 

sjukdomstillstånd. Men att i arbetsinsatserna finns det inga särskilda insatser 

som skulle särskilja medberoendeproblematik utifrån anhörigproblematik.   

 

Nyckelord: Anhöriga, alkohol, missbruk, medberoende, hjälp och stöd, 

socialarbetare.  
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Abstract  

 

Author: Jehona Ziba and Qendresa Cani 

Title: Relatives who have developed a co-dependency 

 

This study is generally about support for relatives of people with alcohol 

addiction problems who have developed a co-dependency. More specifically, 

the study deals with the social worker's approach to this target group, the way 

in which they identify their co-dependency problems and their experience of 

working with it. Previous research points out the negative consequences of 

being a relative of an addict and believes it is important to help these people. 

However, there are various circumstances such as feelings of guilt and shame 

that prevent relatives from seeking help for social services. This study is 

qualitative, where the collection of the empirical material consists of six semi-

structured interviews. What we have come up with in the study of this study is 

that relatives who have developed a co-dependency are a stigmatized group 

trying to hide their situation from others. This, in turn, can lead to difficulties 

for social workers in discovering these problems to help them in good time. In 

addition, the study reveals that even though permanent co-dependency has not 

been diagnosed, social workers classify relatives who have developed co-

dependents as a disease condition. But that in the work efforts there are no 

special initiatives that would distinguish co-dependency problems based on 

family problems. 

 

Keywords: Relatives, misuse, codependency, help for relatives, alcohol, 

social workers.  
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1. Inledning  

 

‘’[...] anhöriga far ju lika illa eller kanske mår ännu sämre 

periodvis än den personen som har sitt beroende. Det finns 

alltid ett visst antal anhöriga runt varje beroende sjuk person 

även om den personen i många fall bor själv lever själv så finns 

det ändå dem som oroar sig mycket och kanske far väldigt illa. 

Det är många anhöriga som behöver råd och stöd.’’ (Kristin) 

 

Missbruk betraktas som ett problem i samhället och det kan ses utifrån olika 

former, men i denna studie har vi valt att avgränsa oss till missbruket av 

alkohol. Citatet ovan redogör för hur en utav de som vi intervjuat beskriver 

vad hon tycker om tillvaron som anhörig till personer med alkoholmissbruk. 

Kristin beskriver i sitt citat att situationen som anhörig är svår och att även de 

likasom den beroende behöver hjälp. Vi har valt att i denna studie avgränsa 

oss till just vuxna anhöriga som påverkas av deras närståendes 

alkoholmissbruk och mer specifikt de som utvecklat ett medberoende. Detta 

genom att undersöka socialarbetarnas erfarenheter och uppfattningar av att 

arbeta med denna målgrupp. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige har missbrukssituationen förändrats sedan narkotikans intagande 

under 1960-talet vilket gjorde att även vårdbehovet förändrades. Det är 330 

000 antal svenskar som enligt SOU:s skattning är alkoholberoende. Det 

ökande alkoholmissbruket i det svenska samhället leder till ökad 

samhällsekonomiska utgifter allt från fysisk och psykisk ohälsa till 

arbetsförmåga (SOU, 2011:35:20). Alkohol anses som det mest vanligaste 

berusningsmedlet i Sverige enligt Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, CAN, (2014). Konsumtion av substanser som är så pass 
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stora och orsakar skador hos individen definieras som missbruk. En förklaring 

ger Nationalencyklopedin, NE, där missbruk definieras såsom ”Okontrollerad 

eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra 

substanser med euforiserande effekter […]” (NE, 2019). Med 

alkoholmissbruk menas en konsumtion av alkohol som orsakar stora risker för 

skadliga sociala, fysiska och psykiska konsekvenser (CAN, 2014). 

Socialstyrelsen (2019a) skriver om en frågeundersökning som gjordes år 2013 

i Sverige bland vuxna personer som visade att cirka 30 procent av den svenska 

befolkningen har någon anhörig som konsumerar för mycket alkohol. 

Omkring hälften av dem uppger att de påverkas negativt av det. 

Missbruksproblematiken kan därmed sägas vara omfattande både i termer av 

individer som missbrukar men också i termer av närstående personer som på 

olika sätt påverkas negativt av det. 

  

Tidigare forskning inom ämnet har visat att anhöriga till personer med 

alkoholmissbruk lider ofta av både fysiska och psykiska symtom samt riskerar 

att själv utveckla ett missbruk senare i livet (Thomas & Corcoran 2001; 

Orford, Velleman et al., 2010). Nyberg (2018) skriver om de negativa 

konsekvenserna av att en anhörig missbrukar och menar att det kan drabba 

vissa anhöriga mer än andra. Exempelvis börjar vissa anhöriga anpassa sig till 

missbrukarens beteende och på så sätt utvecklar ett medberoende. Men enbart 

för att personen är anhörig till en person med alkoholmissbruk betyder det inte 

att den är medberoende också, det vill säga att inte alla anhöriga är 

medberoende. Begreppet medberoende är ett omdiskuterat begrepp idag och 

det finns en pågående debatt kring kategorisering av begreppet medberoende 

som en sjukdom, detta eftersom det finns olika sätt att se på det. Begreppet 

används numera som benämning för personer som lever nära den beroendes 

liv och anpassar sig efter den (Nyberg, 2018). 
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Hellsten (1998) skriver om medberoende i sin bok som heter ‘’Flodhästen i 

vardagsrummet. Om medberoende och om mötet med barnet inom oss.’’. 

Författaren lyfter fram det dåliga måendet medberoende personer kan bära på 

genom att den lever nära en person med alkoholmissbruk. Vidare menar 

författaren att dessa personer återfinns och återkommer oftast med olika 

diagnoser såsom kronisk depression, magsår, utbrändhet det vill säga både 

psykiska och fysiska besvär på olika samhälleliga institutioner. Även Beattie 

(1992) skriver om medberoende utifrån hennes upplevelser i en bok kallad ‘’ 

Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrollera andra, börja bry dig om dig 

själv.’’. Författaren beskriver begreppet medberoende som ett tillstånd där den 

anhörige själv utvecklar ett sätt att manövrera den situation och måendet hen 

befinner sig i vilket enligt henne beskrivs som sjukligt. Hon skriver att hennes 

eget liv och känslor bytte hon ut mot ett liv med depression, hjälplöshet, skuld, 

skam och hat.  

  

Socialstyrelsen (2019a) skriver att även anhöriga liksom den 

alkoholmissbrukaren behöver stöd och hjälp för att kunna hantera relationer 

och olika situationer gentemot alkoholmissbrukaren men även hjälp för sin 

egen hälsa. Även Zetterlind (1999) menar att det är av stor betydelse att 

anhöriga till personer med alkoholmissbruk erbjuds stöd och hjälp. Bland 

annat att lära sig hantera den stora stressen som den närståendes 

alkoholmissbruk medför.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2019b) är det kommunens ansvar att sätta upp planer 

om hur anhörigstöd ska användas i socialtjänsten och att informera 

kommuninvånarna om att få stöd ifall man stödjer en närstående. Med 

begreppet anhörigstöd menas det hjälp i form av insatser som den närstående 

är i behov av medan med begreppet anhörig menas personer som stödjer och 

har tillsyn för den närstående. För att anhöriga ska må bra fysiskt och psykiskt 

behöver de stöttning och redskap i sin roll som anhörig. Detta för att kunna 
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bemöta och lösa de svårigheter som uppkommer genom att leva med en person 

med alkoholmissbruk. Alla socialtjänstens verksamheter ska omfatta arbetet 

med stöd och hjälp till anhöriga. Syftet med arbetet ska vara att sänka 

anhörigas fysiska och psykiska påfrestning. Anhöriga till närstående omfattas 

av bestämmelsen om anhörigstöd och dessa personer är anhöriga till personer 

med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning samt anhöriga till personer med missbruksproblematik. 

Bestämmelsen om anhörigstöd gäller för föräldrar till barn och vuxna personer 

som har dessa problem (Socialstyrelsen, 2019b). 

 

Lagen om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen, SoL 5:10, som trädde i 

kraft 1 juli 2009 och anger att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 

eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder” (SFS, 

2001:453). Enligt Socialstyrelsens (2019a, s. 54) riktlinjer om stöd till vuxna 

anhöriga till personer med missbruksproblematik av alkohol och narkotika 

finns det två olika åtgärden. Den första som nämns är Al- eller Nar-anon-

inspirerade stödprogram och den andra är coping skills training. Det 

förstnämnda stödprogrammet har varit mer prioriterade då det vetenskapliga 

stödet är starkare än den sistnämnda. Men båda metoderna arbetar utifrån 

föreläsningar om missbruksproblematik och om hur anhöriga ska hantera 

påfrestande situationer samt kraven som uppkommer av den som missbrukar. 

Fokusen är att åtgärderna ska ha en god känslomässig och social effekt hos 

den anhörige. Dock visar en avhandling av Zetterlind (1999) att de stödinsatser 

som anhöriga i en undersökning hon genomförde valde mest var professionellt 

gruppstöd, personligt stöd och familjestöd. Stödet anhöriga fick från 

socialtjänsten eller Al- anon stöd hamnade längst ner i listan och var den som 

anhöriga föredrog minst medan den som de föredrog mest var professionellt 

gruppstöd. 
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1.2 Problemformulering  

 

Missbruk och beroende sker i social kontext vilket leder till att även personer 

som finns runt om den beroende involveras och påverkas mer eller mindre. 

Vissa påverkas så pass att de börjar anpassa sitt eget liv utifrån den andres och 

på så sätt utvecklar ett medberoende. Trots att personen med alkoholmissbruk 

själv såväl som dennes anhöriga lever under otrygga förhållanden väljer de att 

hålla det hemligt för andra utanför familjen. Tidigare forskning visar att 

känslor av skuld och skam är framträdande hos dessa personer, detta på grund 

av att samhället betraktar alkoholmissbruk som en avvikelse utifrån det 

normala. Vilket i sin tur kan leda till att dessa personer blir stigmatiserade. 

Detta innebär att även anhöriga riskerar att påverkas av den närståendes 

alkoholmissbruk och betraktas som stigmatiserande grupper i samhället 

(Nyberg 2018; Thomas & Corcoran 2001; Orford, Velleman et al., 2010). 

 

Barber och Gilbertson (1997) lyfter fram i sin text att det finns brister på 

empirisk forskning gällande hjälp till anhöriga vars deras närstående 

missbrukar. Författarna skriver att om inte den beroende är redo att behandlas 

för sitt missbruksproblematik kan inte den anhörige få hjälp för den situation 

de befinner sig i. Den anhörige får på egen hand söka sig till olika terapier eller 

andra hjälp- och stöd program. Zetterlind (1999) förklarar att känslor av skuld 

och skam hos den anhörige kan vara en anledning som hindrar familjen att 

söka sig hjälp. Utifrån det anser vi att i de synliggörande och osynliggörande 

av klientens problem framstår medberoende som en problematisk position där 

medföljande stigma kan medföra att den anhörige döljer sin situation och 

belägenhet. I sin tur medför detta till att socialarbetarens förmåga att se och 

förstå klientens problem försvåras. Båda dessa forskningar lyfter upp att 

anhöriga vars den närstående missbrukar är i behov av stöd och hjälp av sociala 

aktörer. Vi har haft svårigheter i att hitta forskning som har genomförts de 

senaste åren gällande anhöriga och medberoende, inriktning alkoholmissbruk, 
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utifrån socialarbetarens aspekt av att arbeta med denna målgrupp. Vilket tyder 

på att forskning gällande arbetet med anhöriga som utvecklat ett 

medberoende är bristfällig. Utifrån detta anser vi att ämnet är ytterst relevant 

för socialt arbete och därmed väcks ett intresse över att genomföra en studie.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetarnas erfarenheter och 

uppfattningar av att arbeta med vuxna anhöriga till personer med 

alkoholmissbruk som utvecklat ett medberoende. Detta för att få en djupare 

förståelse om socialarbetarnas inställning gällande stigma hos denna målgrupp 

och om deras behov kan tillgodoses utifrån de resurser som finns.  

 

Frågeställningarna för denna studie är: 

 

1. Hur identifierar socialarbetare anhörigas medberoendeproblematik? 

 

2. Hur förhåller sig socialarbetare till medberoendes stigmatisering? 

 

3. Hur anser socialarbetare att medberoendes behov tillgodoses i 

förhållande till de resurser som finns?  
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1.4 Avgränsningar  

 

Vi har valt i denna studie att avgränsa oss till vuxna anhöriga som utvecklat 

ett medberoende till personer med alkoholmissbruk. Vi utgår från CAN:s 

(2014) definition av alkoholmissbruk som det förklaras i ovanstående text. 

Anledningen till att vi avgränsar oss endast till alkoholmissbruk och vuxna 

anhöriga är eftersom vi ansåg att det blir svårt att ta in hela missbruks kategori 

och alla åldersgrupper. I vår problemformulering lyfter vi upp svårigheterna 

som socialarbetare har i att identifiera den anhöriges problematik. Av den 

anledning har vi valt att avgränsa oss till att intervjua just denna yrkesgrupp 

vilka är socialsekreterare och behandlare i en kommun i Småland. När det 

gäller begreppet medberoende i denna uppsats är inte den vetenskapliga 

definitionen av begreppet av betydelse. Utan det som är viktigt är på vilket sätt 

begreppet förstås ute i verksamheterna. Vi har därför valt att utgå från hur våra 

respondenter definierat begreppet medberoende, vilket är: ’’Medberoende är 

inte något negativt utan det är ett tillstånd som behöver behandlas. Det är ett 

tillstånd som blir utav att leva vid sidan av en person med alkoholmissbruk. 

Det går att jämföra det tillståndet med en krigszon där den medberoende 

aldrig vet när den segrar och vad som förväntas ske.’’ 

 

1.5 Studiens disposition  

 

 

Efter den inledande beskrivningen ovan gällande ämnet kommer ett kapitel 

som belyser en djupare förklaring av begreppet medberoende. Därefter 

kommer tidigare forskning gällande den nuvarande kunskapen inom det valda 

ämnet. Efter tidigare forskning kommer en teoridel där vi redogör för teori 

valen för det vi ämnar att undersöka. Efter det kommer metod delen samt en 

redogörelse för studiens metodologiska ansats, genomförande och 

bearbetning, urval, metoddiskussion och etiska överväganden. Efter följande 
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delar redovisas studiens resultat och analys utifrån det insamlade materialet. I 

den sista delen förs en förståelse gällande slutsatser utifrån den genomförda 

studien samt en diskussion där vi sammanställer studiens resultat och analys, 

teori och tidigare forskning. 
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2. Medberoende 

 

Under denna rubrik görs en djupare förståelse gällande begreppet 

medberoende och dess historia. 

 

2.1 Begreppet medberoende och dess innebörd 

 

Peled & Sacks (2008) skriver att det inte finns en formell förklaring på vad 

begreppet medberoende innebär. En generell definition tyder på att 

medberoende handlar om martyrskap och självuppoffring. Det var först i USA 

på 70-talet som begreppet medberoende uppkom. Det ansågs att kvinnorna till 

män som var missbruksberoende led av personliga eller emotionella problem. 

Det visade sig att orsaken till att mannens missbruk fortgick var kvinnornas 

hälsotillstånd. Peled & Sacks (2008) menar att begreppet medberoende växte 

fram då fokus lades på kvinnan som en martyr i familjen gentemot 

missbrukande mannen. Kvinnan hade ansvaret och ockuperades till att ha 

kontroll över mannens missbruk och hans beteende. 

 

Medberoende försöker ha kontroll över personen som missbrukar och 

situationen denne befinner sig i, den börjar förhålla sig till denne och glömmer 

sig själv. Känslan av skuld, skam, stress och även kraftlöshet över att inte ge 

den närstående som missbrukar den hjälp den behöver kan leda till att den 

anhörige själv inte mår bra. Andra känslor som kan påverka den anhöriges 

hälsa både fysiskt och psykiskt är även att de riskerar att känna ångest, 

depression och avstänga sig från det sociala livet, men också riskera att själv 

utvecklar ett eget missbruk (Iverus, 2008; Mattzon, 2007). 

 

Palmblad (2012) skriver att begreppet medberoende är ett omdiskuterat och 

kritiserat begrepp som blivit ifrågasatt av många olika aktörer, som än idag 

diskuteras det kring hur tolkning till detta begrepp ska göras. Författaren 
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menar att det är ett tillstånd som i första hand drabbar familjemedlemmarna 

men kan även drabba släkt och vänner. Den anhörige som lever nära en 

närstående som missbrukar kan utveckla olika sociala, fysiska men även 

psykosociala problem. På så sätt riskerar anhöriga att själv utveckla ett 

tillstånd som kan betecknas som sjukdomsliknande.  

 

Enligt Palmblad (2012) höjde under 1980-talet feministerna upp sin röst och 

talade om medberoende som en medberoende rörelse eller epidemi. Eftersom 

de tyckte att medberoende visade en svag bild på kvinnan som beskrevs utifrån 

patologiska benämning. Kollar man medberoende begreppet över tid är det 

faktiskt kvinnor begreppet har riktat sig på, vilket inte stämmer idag då 

begreppet rör sig bland andra kön också. Författaren skriver att begreppets 

existerande problem kategorier sprider sig och ökas. Eftersom det som tidigare 

ansågs vara vardagliga svårigheter har numera väckt intresse ur teoretiska och 

terapeutiska synpunkter. Efter många personers sökande efter tydliga 

förklaringar och klargörande över deras problem är det på ett sätt lättade för 

dessa personer att begreppet får en tydlig professionell problemdefinition. 

Genom att å ena sidan skapas en tydlig definition på vad begreppet 

medberoende innebär kan dessa personer känna grupptillhörighet och träffa 

andra personer med gemensamma problem. Men å andra sidan kan denna 

grupp få beteckning över sig själv och de handlingar personen som tillhör 

denna grupp utför vilket av samhället kan ses som en avvikande person och 

därmed blir stämplad som avvikare (Palmblad, 2012). 

 

Lindqvist (1997) skriver att i dagens samhälle diskuteras mycket om sociala 

och personliga problem skulle få en diagnos, där även begreppet medberoende 

hör till. Författaren tydliggör att begreppet medikalisering kan användas för 

att tillskriva personliga och sociala problem till diagnoser. Författaren 

förklarar att medikalisering kan påverka vår uppfattning om sjukdom som 

kommer till följd av detta. Utifrån denna uppfattning menar författaren att 
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sjukdom inte längre bör förknippas med dödsfall utan att det kan vara en 

nedsättning mot arbetsförmågan och sociala livet eller ett försämrat 

livskvalitet. På grund av den medikalisering som har skett betraktas 

alkoholism som en sjukdom, vilket betyder att personer med alkoholmissbruk 

får vissa rättigheter inom exempelvis arbetslivet. Som tidigare nämnts av 

beroendes tillstånd påverkas även anhöriga som i detta fall hamnar i ett 

medberoende. En medikalisering för personer med medberoendeproblematik 

skulle medföra en sjukdomsförklaring där samhället inte skulle ha samma 

förhoppningar i arbetslivet för dessa personer som de annars har. Genom att 

medberoende skulle få en diagnos skulle stora förändringar i samhället ske för 

alla de inblandade.  

 

Nyberg (2018) påpekar att vissa forskare ser medberoende som en egen 

sjukdom och menar att den borde bli en egen diagnos. Medan andra forskare 

menar på att medberoende inte nödvändigtvis behöver bli en egen diagnos. 

Detta eftersom tillståndet uppstår genom en instabil situation av stress och 

ansträngning som inte nödvändigt behöver kopplas till missbruk 

(Hammarberg, et al., 2018).  I en tidskrift i Alkohol & Narkotika utgiven av 

CAN (2018) framkommer det att trots att begreppet medberoende har lanserats 

mer än 30 år sedan saknar den i stort sett ett empiriskt underlag. Detta eftersom 

begreppet saknar ett vetenskaplig grund och i de etablerade diagnossystemen 

som används inom vård och forskning uppfyller inte medberoende de villkor 

som krävs för att bli en egen diagnos.  
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3. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning både nationell och internationell 

som vi bedömer som relevant för studiens syfte. Det är avhandlingar och 

vetenskapliga tidskrifter som berör anhörigproblematik och 

medberoendeproblematik som redogör för studiens kunskapsmässiga 

underlag.  

 

3.1 Anhörigas känslor av att leva med en missbruksberoende 

 

Orford, Velleman et al., (2010) skrivit en artikel som handlar om en 

sammanställning av gemensamt resultat av några studier utförda i bland annat 

Australien, England, Mexiko och Nya Zeeland under 20 års tid, en kvalitativ 

undersökning av familjer till missbrukare som konsumerar alkohol och droger. 

Genom denna studie kom författarna fram till att de känslor som förekom 

bland de anhöriga till personer som missbrukar handlade om stress, ångest, 

rädsla, skuld och skam, nedstämdhet, hjälplöshet och oro. En sådan påstående 

säger även Zetterlind (1999) som har skrivit en avhandling om anhöriga till 

alkoholmissbrukare personer, nämner att känslor av skam och skuld, 

familjekonflikter och den obalansen i familjemedlemmarnas roll inom 

familjen kan skapa svårigheter att få kontakt med familjen. Detta i sin tur 

menar författaren utgör ett förhinder för familjen att få hjälp. En förklaring till 

detta är att anhöriga kan uppfatta att de bli stigmatiserade om de uppger att de 

behöver hjälp med sitt problem som har uppkommit på grund av den 

närståendes beroende. 

 

Att anhöriga till personer med beroendeproblematik känner sig stigmatiserade 

nämner även Orford, Velleman et al., (2010). Författarna skriver att på grund 

av den beroendes verbala utbrott, överkonsumtion av alkohol samt fördomarna 

av omgivningen för både den beroende men också dennes familj påverkas den 
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anhöriges självbild och självförtroende negativt. Detta kan resultera i att 

familjen lägger skulden på sig själva över saker som hänt den beroende. 

Relationen inom dessa familjer, speciellt mellan anhöriga och den beroende 

blir oftast obehagliga och ibland även aggressiva då den beroende varit 

påverkat och haft olika humörsvängningar. En annan faktor som bidrar till 

konflikter i familjerna är även pengarna menar författarna. Många av 

familjerna vill på ett ansvarsfullt sätt hitta en bra tillvägagång, som de ofta 

även på olika sätt provat att göra, med syfte att hantera dessa konflikter och 

situationen de befinner sig i men inte lyckats nå fram till ett positivt resultat. 

 

3.2 Familjens betydelse för personer med missbruksproblematik 

 

Thomas & Corcoran (2001) har gjort en kvalitativ forskningssammanfattning 

utförd i USA av 33 artiklar, där författarna studerat det slutliga resultatet av de 

interventioner som familjemedlemmarna till alkohol- eller drogmissbrukare 

har fått. Författarna skriver att familjens vardagliga liv och funktioner, deras 

relationer samt ansvarsområdena får stora konsekvenser genom att en anhörig 

har alkohol- och drogmissbruk. Barnen i den familj löper högre risk att själv 

utveckla ett missbruk, psykisk ohälsa, depression och hamna i kriminalitet i 

vuxen ålder gentemot andra barn som växer upp i familjer där missbruk inte 

förekommer.  Detta kan kopplas med Schäfer (2011) studie som visar att de 

vuxna alkohol- och drogmissbrukare som författaren intervjuat har på ett eller 

annat sätt upplevt traumatisk eller smärtsam uppväxt. Anledningen till att 

intervjupersonerna har känt dessa känslor under deras uppväxt varit på grund 

av problematisk familjesituationer där missbruk förstört relationen inom 

familjemedlemmarna. De kände saknad av trygghet och kärlek i relation till 

sina föräldrar då föräldrarna antingen varit psykiskt sjuka eller har skilt sig till 

följd av missbruk. Avsaknad av god uppväxt kan vara en utav anledningarna 

till att dessa personer börjat missbruka.  
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Schäfer (2011) skriver att oftast förnekar de beroende personerna att de har 

missbruksproblematik och därför har svårt att ta eller be om hjälp av anhöriga 

för att komma ur missbruket. I sådana situationer försöker familjen ta över och 

lösa alla problemen som uppkommer gällande missbrukaren, vilket kan orsaka 

bristningar i familjen. Att försöka ta över ansvaret med syfte att behålla 

familjen i ett visst spår trots problemet skriver även Zetterlind (1999) om. 

Författaren menar att å ena sidan kan detta i en längre utsträckning, där faktorer 

som dålig stresshantering, maktlöshet, social isolering och den genetiska 

faktorn, vara bidragande till att den anhörige utvecklar ett missbruk. Å andra 

sidan kan familjen vara en bidragande faktor till att få den beroende att börja 

behandla sig för sin problematik. Det kan familjen göra genom en 

självhjälpsmanual och genom familjeterapi vilket påverkar familjens hälsa 

positivt samt får hjälp att finna och erhålla redskap till att kunna uppmuntra 

den beroende att söka hjälp (Thomas & Corcoran, 2001, s.23).  

 

3.3 Anhöriga som medberoende  

 

Cermak och Young refererat till Dear och Roberts (2005) skriver om att hela 

familjen påverkas och visar tecken och symptom på medberoendesyndrom av 

att en anhörig har problem med alkohol- eller drogmissbruk. Det som krävs 

för att familjen ska fungera bättre är enligt författarna att en lösning av alkohol- 

eller drogproblem hittas hos personen som missbrukar men även att 

familjemedlemmarna ska behandlas för deras medberoende. Dear, Roberts och 

Lange skriver gällande definitionen av medberoende och menar på att det finns 

många olika definitioner i litteraturen om begreppet men ingen av dessa har 

grundat sig av empiri. Angående medberoendesyndromen menar författarna 

att denna stora mängd av olika definitioner av medberoende inte säger något 

om att ett sådant syndrom faktiskt finns (Dear & Roberts & Lange refererad i 

Dear & Roberts 2005).  
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Dear och Roberts (2005) genomförde en systematisk analys om medberoende 

där författarna undersökte de 11 mest vanligaste definitionerna av 

medberoende. Resultatet av studien visade att begreppet medberoende kan 

identifieras utifrån fyra enheter: external focusing eller extern fokusering på 

svenska handlar om att fokuset ligger på andras beteenden, förväntningar och 

åsikter som sedan personen anpassar sitt beteende utifrån dessa förväntningar 

för att få erkännande och passa in. Self-sacrificing eller självuppoffring 

handlar om att den medberoende försummar sitt egna behov för att möta 

andras behov. Interpersonal control eller interpersonell kontroll präglar den 

medberoendes tron på ens förmåga att kunna manövrera andras problem och 

kontrollera deras beteende. Emotional suppression eller emotionell 

undertryckning syftar på att den medberoende är obekant om sina egna känslor 

och behov ända tills de blir ohanterbara och övermäktiga. Dessa fyra enheter 

har sedan använts i fyra forskningsstudie i Australien.  

 

3.4 Socialarbetarnas stöd till anhöriga 

 

Barber och Gilbertson (1997) skriver att det finns brist på empirisk forskning 

som handlar om att hjälpa anhöriga vars partner eller familjemedlem 

missbrukar. Om inte den beroende personen själv är redo eller mogen nog för 

behandling förhindrar det att den anhörige får hjälp för sin problematik. Den 

anhörige får istället på egen hand söka sig till olika hjälp programmen. 

Författarna menar att det är i stor vikt att inte glömma hjälpa den anhörige. 

Om den anhörige ringer eller tar sig till socialtjänsten för att söka hjälp och 

stöd gällande den närstående som missbrukar är det behövligt att främst hjälpa 

den anhörige och sedan den beroende. Eftersom trots att missbruket har 

upphört för den beroende är det inte alltid självklart att den anhörige kommer 

att må bättre. Ytterst fokus måste därför enligt Barber och Gilbertson (1997) 

läggas på att förbättra den anhörigas välmående. Även Zetterlind (1999) 

skriver om vikten av att hjälpa anhöriga på rätt sätt när de söker hjälp, eftersom 
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deras behov är lika stor som det är för den beroende. Författaren lägger även 

stor vikt på att informera anhöriga på rätt sätt. I sin avhandling har Zetterlind 

(1999) gjort en undersökning av två olika informationsmetoder, den 

standardiserade metoden och den individuellt anpassade metoden. Detta med 

syfte att nå till anhöriga till personer med alkoholmissbruk för att informera 

dem om stöd som finns. Det resultat undersökningen visar var att anhöriga 

som har tagit del av stöd och hjälp i den individuellt anpassad information 

visade sig vara fler än dem som fick standardiserad information. I den 

standardiserade metoden var det 9 av 15 av de anhöriga som uppgav att de mår 

bra både fysiskt och psykiskt. Medan i den andra gruppen var det 10 av 11 av 

de anhöriga som deltog i undersökningen som svarade att de har god mental 

och fysiskt hälsa. Endas två personer ur varje grupp svarade att de har blivit 

hjälpt och fått stöd men att det ledde till att deras psykiska och fysiska hälsa 

försämrades. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis anser vi att alla sex tidigare forskningar som vi har valt 

har en koppling till det vi i denna studie ämnat att undersöka. De flesta 

författarna lyfter fram känslan av att känna sig stigmatiserad som anhörig till 

en närstående med beroendeproblematik. Alla författare i dessa tidigare studier 

uppvisar ett resultat på att anhöriga eller medberoende är en målgrupp som 

påverkas negativt av den närståendes beroendeproblematik samt att de till följd 

av detta utsätts för stigmatisering och stämpling. Att vara anhörig till en person 

med beroendeproblematik leder i många fall till att personen klassas som 

avvikande från de andra i samhället. Zetterlind (1999) belyser att känslor av 

stigma och skam hos anhöriga som de upplever på grund av att en närstående 

missbrukar hindrar de att söka sig hjälp. Barber och Gilbertson (1997) skriver 

att det saknas empirisk forskning som handlar om hjälp som erbjuds till 

anhöriga vars familjemedlem missbrukar och de lyfter fram vikten av att inte 
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glömma hjälpa anhöriga. Även de andra författarna belyser att när en person 

missbrukar påverkas även dennes närstående livssituation negativt. Vilket 

innebär att likasom den beroende personen som är i behov av hjälp är även 

anhöriga de som inte ska glömmas bort. 
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4. Metodavsnitt  

 

Följande avsnitt presenteras de metodologiska val som gjorts under denna 

studie. Inledningsvis diskuteras litteratursökning samt den vetenskapliga 

ansatsen vi valt. Därefter beskrivs studiens metodologiska ansats, urval som 

uppsatsen bygger på samt genomförande och bearbetning. Slutligen 

presenteras metoddiskussion, de forskningsetiska principerna och 

arbetsfördelningen. 

 

4.1 Litteratursökning 

 

Bryman (2018) skriver att när forskare ska skriva en uppsats är litteraturen en 

utav det mest vitala delarna i hela arbetet. Det handlar om att forskaren genom 

att hitta vetenskapliga källor samt relevant litteratur gällande studiens ämne 

om det som tidigare har gjorts på området skapas trovärdighet för det forskaren 

vill skriva om. Vi började vår litteratursökning genom att söka på ”anhöriga”, 

‘’ medberoende’’ och ”alkoholmissbruk” för att skapa oss en överblick över 

området. Vi fortsatte sedan att söka relevant tidigare forskning gällande 

medberoende. Dock hade vi svårigheter i att hitta tidigare forskning som 

belyser socialarbetarnas arbete med medberoende till personer med 

alkoholmissbruk. Vi fick hjälp av personal på Linnéuniversitets bibliotek med 

detta, dock fann vi inte det vi sökte. Därför har vi använt oss av tidigare 

forskning som vi anser berör på ett eller annat sätt det vi ämnat att undersöka. 

Vi har även använt oss av universitetets databas ‘’ SwePub’’,”Google 

Scholar”,”Web of Science”. Några av de sökord vi använt oss av är ‘’ 

anhöriga’’, ”anhörigstöd”, ”medberoende”, ‘’ alkoholmissbruk’’, ”beroende” 

codependency’’, ‘’codependency AND alcohol’’, ‘’codependency AND 

treatment’’, ‘’social worker AND codependency’’, med mera. 
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4.2 Vetenskapsteoretisk ansats  

 

Den vetenskapliga ansatsen vi har valt att använda i denna studie är 

socialkonstruktivismen som kan vara behjälplig i att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Enligt Wenneberg (2010) handlar 

socialkonstruktivismen om att den sociala verkligheten av hur saker och ting 

uppfattas är konstruerad av människor i samspel med varandra. De 

konstruktioner som skapas i människors samspel med varandra kan 

exempelvis ske via språket. Det är språket människor använder sig av när de 

ska beskriva hur de uppfattat en händelse. Därmed är socialkonstruktivismen 

intresserad över hur kunskapen skapades eller kom till och inte om den är 

aktuell eller sann. I denna studie använder vi socialkonstruktivismen på så sätt 

att socialarbetare, anhöriga och medberoende tolkas som konstruktioner. Det 

innebär att vi ser på dessa tre begrepp som social konstruktion som människor 

skapar i samspel med varandra. Genom att använda denna vetenskapliga ansats 

i vår studie kan vi få en djupare förståelse om socialarbetarnas erfarenheter 

och uppfattningar i arbete med medberoende. 

 

 4.3 Metodologisk ansats  

 

För att vi ska kunna uppnå studiens syfte samt svara på frågeställningar har vi 

bestämt oss att genomföra en studie där fokus ligger på tankar, förståelse, 

uppfattning och tolkningar gällande målgruppen utifrån respondenternas egna 

erfarenheter. Vi har därför valt en kvalitativ metod för insamling av det 

empiriska materialet där vi intervjuar socialsekreterare och behandlare. Vårt 

studie har en känslig och personlig karaktär där kvalitativ studie enligt 

Denscombe (2009) är mest passande om målet är att undersöka erfarenheter, 

uppfattningar, känslor, tankar och åsikter. Författaren menar att vid en 

kvalitativ studie kan respondenterna vara mer personliga i frågorna de svarar 

men också har mer möjlighet att diskutera och utveckla svaren.  
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Kvalitativ forskning enligt Ahrne & Svensson (2015) beskrivs som ett 

generellt begrepp för metoder som grundar sig i intervjuer, observationer eller 

analyser av texter. Kvalitativ analys handlar om att konstatera att något 

existerar, hur det fungerar samt i vilka situationer det kan förekomma, det är 

ingenting som mäts. Forskarna fokuserar sig mer på termerna som används, 

vad det har för betydelse för respondenten, de värderingar, normer samt 

uppfattningar som förekommer. Snarare att göra mätningar utifrån statistiska 

modeller vilket den kvantitativa metoden utgår ifrån. Genom kvalitativ metod 

kan bättre förutsättningar ges för förståelse av utsatta gruppers livssituationer 

och möjligheter att se och förstå andra perspektiv och miljöer. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver om att samhället är under förändring hela tiden vilket 

i sin tur leder till att de resultat som uppnås i samhällsvetenskaplig forskning 

är inte alltid definitiva. Därför är vi medvetna om att vi inte kan generalisera 

resultatet av denna studie då resultatet kan förändras genom tid och plats.  

  

Syftet med vårt studieämne motiverar valet av en kvalitativ forskningsansats 

med semistrukturerade intervjuer för insamling av empiri. Anledning till att vi 

valde semistrukturerade intervjuer var eftersom vi ville ge respondenterna 

frihet i utformning av deras svar. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att 

semistrukturerade intervjuer är att föredra för att förstå intervjupersonernas 

perspektiv samt skapa mening utifrån deras erfarenheter. Även Bryman (2018) 

anser att semistrukturerade intervjuer är mer passande för sådan typ av studie. 

Eftersom respondenterna kan själv välja hur långa och detaljerade svar de vill 

föra fram vilket medför till en djupare analys av materialet. Utifrån 

semistrukturerade intervjuer har vi i denna studie fått en bredare förståelse av 

synen på hur socialsekreterare och behandlare arbetar med anhöriga till 

personer med alkoholmissbruk. Genom semistrukturerade intervjuer har vi fått 

en mer omfattande bild av hur dessa olika synvinklar uppkommer i praktiken. 
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Vi har använt oss av intervjuguide med olika huvudteman och detta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (se Bilaga 2). Vi har försökt att utforma 

intervjufrågorna genom ett begripligt och tydligt språk med mening till att det 

ska bli lättare för respondenterna att förstå. Vi har använt oss av både öppna 

frågor som gav utrymme till respondenterna att svara öppet, och slutna frågor 

som gav oss specifika fakta gällande ämnet (Bryman 2018). Vi har haft en 

intervjuguide till både socialsekreterare på Vuxenenheten och behandlare på 

Råd och Behandlingsenheten som vi utgått ifrån. 

  

Vår teoretiska ansats i denna studie valde vi efter att empirin inhämtas 

eftersom vi inte ville vara påverkade av någon teori när vi genomförde 

intervjuerna. Vi lät därför det empiriska materialet styra valet av teoretisk 

ansats. 

 

4.4 Urval  

 

I vår studie utgår vi ifrån ett icke-sannolikhetsurval vilket enligt Denscombe 

(2009) handlar om att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt. För att uppnå 

studiens syfte har vi valt att intervjua socialarbetare inom två olika 

verksamheter i en kommun i Småland.  Socialsekreterare inom Vuxenenheten 

och behandlare inom Råd och Behandlingsenheten som jobbar med 

missbruksproblematik. Vi anser att i arbete med denna målgrupp håller de 

information och erfarenheter om det vi i denna studie ämnat att undersöka. 

Vuxenenheten är en verksamhet inom socialtjänsten där socialsekreterare 

jobbar med personer med beroende och missbruksproblematik men stödjer 

även deras anhöriga. De jobbar med målgruppen 20 år och uppåt och främst 

inriktad på missbruksproblematik och beroende. Råd och Behandlingsenheten 

är en verksamhet som jobbar med vuxna personer med både riskbruk, 

missbruk och beroende från 25 år och uppåt. Enheten stödjer och hjälper även 

anhöriga till dessa målgrupp. Att vi har intervjuat en klientkonstruktion som 
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äger rum inom ramen för två skilda verksamheter har medfört att vi sökt 

information och data för dessa områden för sig. Först sökte vi information 

inom Vuxenenheten sedan gick vi vidare till att söka information och data 

inom Råd och Behandlingsenheten.  

  

Inom den icke-sannolikhets urval har vi valt subjektivt urval och 

snöbollsurval. Det förstnämnda urvalet handlar enligt Denscombe (2009) om 

att respondenterna väljs ut genom att forskaren tror att de innehar den 

information forskaren är ute efter. Medan snöbollsurvalet handlar om att 

forskaren genom kontakt med en respondent får tips om en annan potentiell 

respondent som den kan komma i kontakt med. I vår studie har vi börjat med 

det subjektiva urvalet där vi tog kontakt med en socialsekreterare på 

Vuxenenheten som vi sen tidigare hade vetskap om att personen jobbade där. 

Vi hade kännedom om att personen i fråga innehar information att delge som 

vi skulle ha nytta av i det vi ämnat undersöka. Vi gick sedan vidare till 

snöbollsurvalet där socialsekreteraren vi kom i kontakt med föreslog två andra 

ytterligare respondenter som vi senare kom i kontakt med. Kontakten skedde 

via telefon med den första socialsekreteraren där vi presenterade studien och 

frågade om det fanns intresse från socialsekreterarnas sida för att ställa upp på 

intervju. Efter bekräftelse av den första respondenten fick vi mejl med två 

ytterligare socialsekreterare som ville ställa upp.  

  

Respondenterna från Råd och Behandlingsenheten kom vi i kontakt med 

genom att vi via kommunens hemsida tog reda på deras telefonnummer. Denna 

verksamhet till skillnad från ovan arbetar med behandling och använder sig av 

Craft som behandlingsmetod. Vilket enligt Socialstyrelsen (2019a) är en 

behandlingsmetod som fokuserar sig på det personliga sociala nätverkets 

betydelse, för att stödja en person till att ta emot behandling med syfte till att 

bli fri från missbruket. Behandlingsprogrammet går ut på att den anhörige ska 

få stöd och hjälp till att lära sig olika strategier och färdigheter för att 
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uppmuntra den beroende till att söka och ta emot behandling med syfte att bli 

fri från beroendet. Vi kom i kontakt med verksamhetens gruppledare som 

sedan valde ut tre mest lämpliga respondenter som enligt henne kunde ha 

information för det vi ämnat oss att undersöka.  

  

De kriterier vi utgick ifrån i vår undersökning var att respondenterna ska vara 

socialarbetare som jobbar med alkoholmissbruk och som har varit verksamma 

inom sin profession i minst ett år. Vi har avgränsat oss i att verksamheten 

skulle inrikta sig mot de substanser som vi i denna studie har valt att fokusera 

på, nämligen alkohol. Verksamheterna vi valt skulle också ha ett uttalat stöd 

som erbjuds även till anhöriga. Båda verksamheterna vi har valt uppfyller 

dessa kriterier. Socialarbetare har en sen tidigare utbildning inom socialt arbete 

och även erfarenhet gällande området. För att få fram svar på uppsatsens 

frågeställningar har vi utfört totalt sex individuella intervjuer med personer 

som jobbar med alkoholmissbruk och har kontakt med anhöriga. Tre 

individuella intervjuer med socialsekreterare och tre individuella intervjuer 

med behandlare. Anledningen till att vi valt individuella intervjuer är att 

respondentens svar inte ska påverkas av hur andra svarar.  

 

4.5 Genomförande och bearbetning 

  

Efter att vi kom i kontakt med alla sex respondenter som var villiga att ställa 

upp för intervju bestämde vi tidpunkt och dag, samt hur långt intervjun skulle 

förväntas ta. Vi mejlade informationsbrevet till var och en respondent för att 

de skulle få en bredare information om studiens syfte, att intervjun skulle 

spelas in, att respondenterna är anonyma samt en kort presentation om oss 

själva (se Bilaga 1). Författaren Denscombe (2009) skriver om vikten av att 

intervju möten genomförs på en plats där det är tyst runtomkring för att de 

närvarande kan sitta avskilt och inte behöva bli störda. Därför lät vi 

respondenterna välja tid, dag samt plats med syfte att de skulle känna sig 
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trygga i miljön samt genomförandet av intervjun. Det resulterade i att 

respondenterna valde sina respektive arbetsplatser. Intervjun med 

socialsekreterarna genomfördes på socialtjänsten Vuxenenheten, medan 

behandlarna intervjuades på Råd och Behandlingsenheten. Alla sex intervjuer 

tog cirka en och en halv timme var att genomföra och vi hann få svar på alla 

frågor.  

  

Vi använde oss av våra egna mobiltelefoner för att spela in intervjuerna, detta 

med respondenternas godkännande. Dels för vår egen del för att vi sedan kan 

spela tillbaka och välja det vi tycker är mest passande för vår studie. Men även 

för respondenternas skull då risken till felcitat minimeras.  Denscombe (2009) 

skriver om att oftast kan intervjupersonerna känna sig osäkra när intervjuaren 

ska spela in samtalet men att den osäkerheten mildras efter ett tag. I beaktning 

till detta försökte vi därför i möte med respondenterna göra det mindre 

dramatiskt faktum att vi spelade in samtalet. Tanken var att vi båda skulle vara 

närvarande under all intervju genomförande. Fördelen med det är att ena 

personen kan lägga märke till information som den andra personen inte 

uppmärksammat. Båda vet vad som sägs i mötet redan från början och därmed 

kan omgående fundera på val av teori och påbörja den del av studien. Men det 

blev inte som planerat, utan vi båda närvarande under fyra av sex intervjuer 

och de andra två genomförde vi varsin intervju själv. I intervjuer som vi 

medverkade själva fick vi invänta varandras återberättelse och 

transkriberingen vilket kan ses som en nackdel. Andra nackdelar med att vara 

fler som intervjuar skriver Denscombe (2009) om som menar att forskaren kan 

omedvetet påverka respondenten genom sitt sätt att vara. Som respondent kan 

man vara i ett utsatt läge med bara en forskare, är man då två eller fler blir 

risken högre att respondenten påverkas. Dock har inte vi upplevt detta hos 

respondenterna vi har intervjuat. 
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Efter att vi genomförde intervjuerna transkriberades de från början till slut 

eftersom vi ville ha hela intervjun i sin helhet. Vi delade upp det jämt 

sinsemellan, tre intervjuer var. När vi var färdiga med transkribering började 

vi med att analysera det insamlade materialet där vi använde oss utav kodning. 

Vilket enligt Kvale & Brinkman (2014) innebär att forskaren skapar olika 

koder av det insamlade materialet för att sedan bilda olika kategorier för det 

som anses som relevanta för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Vi skrev ner nyckelord från varje intervju som hjälp för att sammanfatta kort 

innebörden av vissa resonemang. Exempelvis på koder som vi fann som mest 

relevanta var alkoholmissbruk, anhöriga, medberoende, identifiering, kontakt, 

arbetsuppgifter, insatser samt hjälp och stöd. Dessa nyckelord var våra koder 

som vi sedan använde för att jämföra intervjuerna med varandra och hitta det 

mest relevanta från varje intervju. Transkriberingen och de citat som vi har 

valt att publicera i denna uppsats är i princip ordagrant citerade. För att 

underlätta för läsaren har vi dock tagit bort vissa upprepade ord som inte utgör 

relevans för vad respondenten vill ha sagt som exempelvis, ‘’alltså’, ”liksom”, 

”ehm”. Vi har valt ut de citat som vi ansåg vara mest relevanta för det vi ämnat 

att undersöka som vi presenterat på resultat och analysdelen.  

 

4.5 Metoddiskussion  

  

För att en tillförlitligt och trovärdig kvalitativ forskning ska skapas är det enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) viktigt att uppnå hög validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att mäta det mest relevanta för studiens syfte, medan 

reliabilitet handlar om tillförlitlighet det vill säga att det insamlade materialet 

ska vara utskrivet så noggrant som möjligt. Vidare skriver författarna att 

studien har god validitet när forskaren studerar det hen har haft som uppsåt att 

studera vilket även stärker studiens trovärdighet. För att uppnå detta har vi i 

denna studie en transparent ansats där vi har försökt redogöra för våra val och 

resonemang. Detta med syfte att läsaren på ett begripligt sätt ska kunna följa 
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vår forskningsprocess. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan studiens 

trovärdighet ökas genom intervjupersonernas svar och även formuleringen av 

intervjufrågorna. Vi har därför under intervjuerna varit noga med att 

kontrollera att vi har förstått respondenternas svar korrekt. Hade vi tvivel 

ställde vi följdfrågor eller bad respondenterna om förtydligande.  

  

Vi hade redan i förhand bestämt oss att fokus skulle ligga på erfarenheter och 

uppfattningar gällande arbete med anhöriga som utvecklat ett medberoende. 

Detta har vi hela tiden försökt att tänka på när vi genomfört intervjuerna men 

också i andra delar av arbetet. Intervjuguiden vi formulerade var ett stöd för 

oss för att inte glida iväg och tappa fokus på studiens syfte (se Bilaga 2). Vi 

har i denna studie haft en struktur på arbetet där vi förberett oss noggrant 

genom att läsa in oss på ämnet bland annat via tidigare forskning, formulerat 

intervjufrågor, skrivit informationsbrev gällande ämnet som vi sedan skickat 

till respondenterna. Vi har även varit tydliga med att poängtera vid flera 

tillfällen att uppsatsen är kvalitativ och att det är respondenternas erfarenheter 

och uppfattningar som presenteras.   

 

Det vi också har varit medvetna om är att det är svårt att utifrån det empiriska 

materialet dra generella slutsatser då olika socialarbetare kan ha olika 

arbetserfarenheter. Hade studien exempelvis genomförts i en större mängd av 

intervjuer samt i olika kommuner hade vi kanske uppnått ett annat resultat. Vi 

är därför medvetna om att materialet i denna studie inte kan generaliseras. Vi 

har varit två författare som har tagit del av det insamlade materialet där vi har 

diskuterat sinsemellan samt med vår handledare. Handledningstillfällena som 

vi har haft vid flera tillfällen under arbetets gång har varit till stöd och hjälp 

där handledaren har granskat vårt arbete till förbättring, vilket också ökar 

tillförlitligheten.  
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4.6 Etiska reflektioner    

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att enligt individskyddskravet ska personer 

som medverkar i forskning skyddas. Skydd i den meningen att deltagarna ska 

skyddas från kränkning och skada. Dock ska en bedömning göras mellan den 

inträffade skadan i relation till forskningens innebörd och nytta för att avgöra 

om forskningen ska bedrivas eller inte. Anses forskningen vara viktig och ha 

stor betydelse för samhället kan den ändå fortsätta att bedrivas trots risker för 

individ skada. De forskningsetiska principer utgörs av fyra grundläggande 

krav som alltid skall tas i beaktande. Dessa kallas informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

Som informationskrav har vi i informationsbrevet, som även nämns tidigare i 

texten, skrivit en kort presentation som har skickats till intervjupersonerna 

innan intervjun ägde rum (se Bilaga 1). Presentationen talade om vil att 

hanteras konfidentiellt. Dessutom att deltagandet är frivilligt, att det gäller 

avbrytning och att intervjun kommer att spelas in. När det gäller 

samtyckeskravet har intervjupersonerna lämnat in ett skriftligt samtycke på att 

deltagandet är självmant. I det brevet har de fått informationen om att de kan 

när som helst avbryta sitt deltagande i intervjun samt att de får chansen att läsa 

texten för att kunna uttrycka sig. Vi har valt att vara konfident genom att inte 

ha stadsdelar i texten eftersom i en del stadsdelar arbetar inte alltid så många 

socialsekreterare inom en avdelning. Om vi gör det då blir det lätt att 

identifiera om vem vi skriver om och var personerna arbetar. Meningen med 

att inte nämna stadsdelar och intervjupersoner är att behålla anonymiteten. För 

att uppfylla nyttjandekravet har vi raderat inspelningen av intervjun efter att vi 

transkriberat. Vilket ger en försäkring att materialet inte kommer att utnyttjas 

utan kommer att användas enbart till denna studie (Vetenskapsrådet, 2017).  
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4.7 Arbetsfördelning  

 

Vi har hela tiden försökt att dela upp arbetet jämnt mellan oss båda. Vi började 

tillsammans samla in relevant litteratur och artiklar till det vi ämnat att 

undersöka. Inhämtade materialet delade vi upp och läste igenom det för att 

sedan tillsammans sammanställa och ta fram det vi ansåg var relevant för 

studien. I skrivandeprocessen har vi delat upp i respektive del och har därefter 

gemensamt läst igenom och färdigställt alla delar. De arbetsdelar som inte 

bestått av skrivande exempelvis ta kontakt med respondenterna, läsa den 

utvalda litteraturen eller feedbacken från den schemalagda handledningen har 

vi tagit gemensamt ansvar för. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

 

För att förstå och analysera det resultat som denna studie kommer att resultera 

i har två teoretiska spår valts. Det första teoretiska spåret är begreppet 

medikalisering och det andra spåret är begreppet stigma. Tidigare forskning 

belyser att medberoende ses som en stigmatiserad grupp vilket leder till att de 

döljer sin problematik. Begreppet stigma kan vara behjälplig att förstå 

socialarbetares erfarenheter av att identifiera medberoendes problematiskt 

samt hur de förhåller sig till målgruppens stigmatisering utifrån de resurser 

som finns. Det förs även diskussioner kring att medberoende bör bli en egen 

diagnos. Därmed har begreppet medikalisering valts ut för att se om 

medberoendes behov och tillstånd förändras ifall medberoende börjar 

betraktas som diagnos eller sjukdomstillstånd. Dessa två begrepp anser vi är 

relevanta till att besvara studiens frågeställningar och behjälpliga att förstå 

socialarbetarnas inställning till medberoendeproblematik. 

 

5.1 Medikalisering  

 

Enligt Lindqvist (1997) är medikalisering ett begrepp som handlar om att 

hänföra personliga och sociala problem i diagnoser. Även sociologen Conrad 

(2007) skriver att medikalisering är en process som börjar behandla de icke-

medicinska problem som sjukdomar eller störningar. Lindqvist (1997) påpekar 

att begreppet har en stor inverkan på vårt tankesätt gällande vården och 

sjukdom. Han menar att sjukdom inte alltid behöver relateras till dödsfall utan 

det kan även handla om nedsättning eller dålig välbefinnande som kan påverka 

arbetsförmågan eller det sociala livet. Lindqvist (1997) beskriver att 

definierandet av ett socialt problem utifrån ett medicinskt språk tillämpas med 

syften att uppfatta och skildra ett problem samt att utifrån medicinska insatser 

kunna lösa det. Conrad (2007) skriver att medikaliseringen har ökat de senaste 

tiden.  Med denna ökning menas exempelvis att medikaliseringen av 
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alkoholism ökat på grund av att det har inkluderats familjer till alkoholister 

samt personer som utvecklat ett medberoende. Foucault (i Lindqvist 1997) 

skriver om att de nya diagnoserna skapar en skiljelinje mellan de friska och 

sjuka personerna samt en skillnad mellan normalitet och avvikelse. Med detta 

menar författaren att det skapas en möjlighet att namnge eller särskilja 

personer. 

 

Begreppet medikalisering inkluderar även perspektiven vilka är 

konsensusperspektiven, konfliktperspektivet och den symboliska 

interaktionismen. Parsons (i Lindqvist, 1997) skriver att 

konsensusperspektivet handlar om att människor betraktar sjukdomen som ett 

tillstånd där en person har störningar i kapaciteten eller inte klarar av att 

genomföra vissa arbetsuppgifter som krävs. Enligt Parsons (i Lindqvist, 1997) 

att vara sjuk betyder att göra fri en person från vissa skyldigheter och att denne 

får en medicinsk behandling. Meningen med den medicinska behandlingen i 

det här fallet är att personen ska komma ur det som sjukdoms roll resulterar 

för att sedan återvända sig till ett normalt liv. 

 

Författaren Aneshensel (i Lindqvist 1997) skriver att inom 

konfliktperspektivet är sjukdomsbegreppet förenat med en transformerad 

livssituation vilket kan resultera till ofullständiga resurser för att kunna 

handskas med ett problem eller situation som uppkommer. Författaren 

förklarar detta perspektiv genom stress som exempel och menar att stress är 

en vanlig faktor som det går att förbinda med ett sjukdomstillstånd. Vidare 

skriver författaren att detta perspektiv skapar frågor i form av hur vi ska se på 

stress. Huvudfrågan som kommer upp i detta perspektiv är att se om en person 

har oförmågan att hantera stressen eller handlar det om att det är situationen 

som gör det svårt för personen att hantera situationen. 
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Blumer (i Lindqvist, 1997) skriver om symboliska interaktionismen som 

perspektiv inom medikalisering. Författaren menar att detta perspektiv handlar 

om att sjukdomsprocessen och den medicinska vetenskapen kunde vara socialt 

konstruerade. Detta perspektiv grundar sig i kulturella symboler, ideologiska 

inställningar och sociala värderingar, samt dess inverkan på behandlingen och 

sjukdomsprocessen. Vilket kan medföra att insatserna inom medicin och 

vården i övrigt skapar avvikelse i vissa grupper. Becker (i Lindqvist, 2007) 

påpekar även att interaktionen mellan människor skapar uppfattningar och 

förändringar i samspelet mellan grupper vilket leder till nya tolkningar av hela 

situationen. Med detta menas att om en beteende blir avvikande är det på grund 

av att omgivningen har reagerat på ett visst sätt gällande beteendet. 

 

5.2 Stigma 

 

Enligt Goffman (1963) har ordet stigma sitt ursprung från grekiska som har 

betydelsen att vara brännmärkt eller missaktad. Detta för att allmänheten på så 

sätt skulle vara medveten om och hålla sig undan individer som hade 

kroppsliga skador i form av brännmärke eller skärningar då de har gjort något 

orätt i samhället. Goffman (1963) skriver att oftast var det brottslingar och 

slavar som blev stigmatiserade.  Med andra ord används begreppet stigma för 

att föreställa något som nedvärderande eller avvikande för personens sociala 

status. Stigma sker i samspel eller relation med andra människor som genom 

den relationen till andra blir en avvikare i den process eller miljö personen 

befinner sig. I modern tid är begreppets innebörd på ett visst sätt densamma 

menar författaren med undantag av att det istället handlar om att personen som 

betraktas som stigmatiserad erhåller endast skammen till följd att vara 

stämplad.  
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Enligt Goffman (1963) finns det tre olika stigmatiserings typer: kroppsliga 

missbildningar, tillhörighet såsom nationalitet, religion, etnicitet och oönskade 

egenskaper och beteende. I den sistnämnda kategorin ingår personer med 

viljesvaghet, homosexuella och alkoholister. Det är under denna kategori som 

vår studie målgrupp faller. Goffman (1963) menar att samhället delar in alla 

människor i olika kategorier med utgångspunkt att det finns olika utmärkande 

egenskaper utifrån vad som anses som normalt och naturligt. Dessa 

kategoriseringar bidrar till att det byggs upp en social identitet som för med 

sig olika förväntningar. Det är inte enbart oönskade egenskaperna som leder 

till stigmatisering menar författaren, utan det är även förväntningar på hur en 

viss typ ska vara som i sin tur kan leda till utanförskap ur vissa sociala 

sammanhang.  

 

Goffman (1963) skriver vidare att det finns olika identitets normer som 

människor kan förhålla sig till därför kan stigma förekommer på två olika sätt 

i samhället: direkt och indirekt. Vilket menas att människors sociala identitet 

kan uppfattas på olika sätt beroende på situationen, men också olika av 

individen själv respektive av de andra personer runt omkring. På grund av detta 

kan betydande situationer uppstå där den vanligaste stigmatiserade individen 

istället bemötts som icke stigmatiserad. Författaren kallar detta för den 

normale avvikaren vilket innebär att personen inte längre påverkas lika mycket 

av stigma. På så sätt accepterar individen eller börjar förhålla sig till de 

förväntningar som förekommer av dennes omgivning (Goffman 1963).  

 

5.2.1 Informationskontroll och passering  

 

I sin teori om stigma skriver Goffman (1963) att individer strävar efter att 

uppfattas som normala eftersom normalitet är oftast förknippad med fördelar 

i samhället. Den stigmatiserade individen vill oftast inte att den som betraktas 
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som normal individ från samhället normer ska känna till sina avvikande 

egenskaper. Därför använder sig den stigmatiserade personen olika strategier 

för att dölja sitt stigma. En vanlig strategi kan vara att den försöker hålla upp 

en falsk fasad bland den stora massan med människor, medan med de få 

personer som står nära berätta allt, vara sig själv. På detta sätt kontrollerar den 

stigmatiserade personen informationen som kan skada denne. 

  

Goffman (1963) skriver vidare att strategier för att dölja stigman kan även 

förekomma när den stigmatiserade personer ska uppträda eller svara på tilltal 

i möten med andra människor eftersom den oftast känner sig osäker. Därför 

väljer individen istället att undvika dessa möten genom att göra sig obetydlig 

eller väljer att gå på ställen där folk inte går för att undvika möten med 

människor. Författaren skriver vidare att för hantering av denna problematik 

kan den med stigmat använda sig av fyra grundläggande sätt: dölja, dra sig 

undan, hålla tillbaka och vara försiktig. Att dölja är ett sådant sätt som också 

kallas för att hemlighålla, gömma, tystna eller lögner, det är ett alternativ som 

den med stigmat använder sig för att visa sig som icke-stigmatiserad och på så 

sätt undvika konflikter.  

  

Passering innebär enligt Goffman (1963) att den stigmatiserade individen 

undviker att andra personer ska få tillfälle till kännedom om stigmat. Om 

individen är stigmatiserade på grund av fysiska besvär väljer personen att 

istället röra sig i miljöer där stigmat inte upptäcks så enkelt. Ett exempel som 

författaren tar upp i sin bok är en blind man, trots att han är blind kan bli tagen 

som att han ser om han sitter i en mörk bar. Goffman (1963) tar även upp 

individer med socialt stigma i sin teori, exempelvis kriminella och 

homosexuella och menar på att i vissa situationer med likaberättigande 

personer kan vara öppna med sitt stigma medan i andra situationer vara helt 

diskreta.  
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6. Resultat och analys 

 

Under denna rubrik presenteras resultat och analys gällande studien utifrån 

tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna vi har valt. Vi börjar 

med att presentera de två olika verksamheterna och våra informanter. Vi har 

valt att namnge våra informanter genom att namnge de utifrån påhittade namn. 

Sedan fortsätter vi med resultat och analysdelen som svarar på studiens syfte 

och frågeställningar där vi har delat upp det i tre teman med syfte att underlätta 

läsningen för läsaren. 

 

6.1 Verksamheterna 

6.1.1 Vuxenenheten  

 

Vuxenenheten är en verksamhet som arbetar med beroende och 

missbruksproblematik med personer i åldrar 20 år och uppåt. Det kan handla 

om beroende av droger, spel eller alkohol. Det finns ofta en samsjuklighet som 

socialsekreterare också tar hänsyn till. Deras arbete går ut på att 

utreda personens behov av vård och det är främst missbruksvård. Människor 

som kommer in till socialtjänsten och söker hjälp har ibland kanske ingenting 

med missbruk att göra och i sådana fall handlar det om att socialsekreteraren 

bör vägleda personen rätt till olika instanser. 

 

6.1.2 Råd och Behandlingsenheten  

 

Råd och Behandlingsenheten är en verksamhet där arbetet inriktar sig till 

personer från 25 år och uppåt med både riskbruk, missbruk och beroende. 

Verksamheten erbjuder olika behandlingsformer såsom: Anhörigstöd, 

Tolvstegsmetoden, Motivationsgruppen, Par-samtal, BRA- samtal vilket 

handlar om samtal med barn som är anhöriga från 7 till 18 år. Deras arbete går 

ut på att hjälpa och stödja personer med beroendeproblematik för att bli fri från 
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sitt beroende samt deras anhöriga. Vid behov erbjuder verksamheten även 

grupper för spelberoende. Finns det inte underlag från helgrupp så jobbar 

behandlarna individuellt med personer med beroendeproblematik och deras 

anhöriga. 

 

6.1.3 Informanterna 

 

Socialsekreterare  

 

Eva: arbetar som socialsekreterare inom vuxenenheten med vuxna personer 

med beroendeproblematik sedan 1 år tillbaka.  

 

Maria: arbetar som Socialsekreterare inom Vuxensektionen, inne på andra 

året. 

 

Hanna: arbetar som socialsekreterare och samordnare inom vuxenenheten, 

med vuxna personer med beroendeproblematik sedan 3 år tillbaka.  

  

Behandlare  

 

Kerstin: arbetar som behandlare inom råd och behandlingsenheten sedan 30 

år tillbaka. Arbetar med vuxna som har beroendeproblematik främst alkohol.  

 

Emma: arbetar som behandlare inom råd och behandlingsenheten och är 

ansvarig för motivationsgrupp och tolvstegsbehandlingen. 

 

Tomas: arbetar som behandlare och samordnare inom råd och 

behandlingsenheten sedan 5 år tillbaka, främst med drogberoende men också 

med alkoholberoende. Jobbar med anhöriga till dessa målgrupper också då 

arbetsplatsen erbjuder stöd till båda grupperna.  
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6.2 Kontakten mellan socialarbetare och anhöriga 

 

När anhöriga mår så pass dåligt och inte längre vet hur de ska gå tillväga söker 

de hjälp. Socialarbetare berättar att anhöriga ringer när de känner att de 

behöver råd och stöd gällande sin närstående som missbrukar och sig själva, 

eftersom de inte längre klarar av den situationen de befinner sig. Men oftast 

när de ringer har det redan gått rätt långt både för de själva och deras 

närstående. Antingen ringer de själva till de professionella inom socialtjänsten 

eller Råd och Behandlingsenheten, eller att de professionella kommer i kontakt 

med anhöriga via den alkoholmissbrukande personen. Emma från Råd och 

Behandlingsenheten påpekar i intervjun att anhöriga ringer oftast själva för att 

söka hjälp. De väljer oftast att vara anonyma under tiden de har kontakt med 

Behandlingsenheten.  

 

‘’ Det kan vara att anhöriga ringer hit och de är anonyma när 

de är här, vi bokför inte dem på något sätt så att de är bara en 

pinne i statistiken [...] de finns aldrig hos oss så de kan ta 

kontakt hur mycket de vill själva så länge de bor 

i kommunen.’’ (Emma) 

 

Även Hanna lyfter fram att anhöriga ringer för sin närstående och oftast är de 

oroliga. När anhöriga ringer och berättar om sina känslor eller när anhörige 

följer med den beroende i möten kan socialsekreteraren där upptäcka om det 

finns behov för hjälp och stöd för den anhörige. Ser socialarbetare att behov 

framkommer brukar de rekommendera anhörigstöd i form av gruppstöd eller 

individuellt samtal på Råd och Behandlingsenheten. Vidare berättar Hanna att 

anhöriga oftast tackar nej till gruppsamtal och föredrar helst individuella 

samtal på grund av att de inte vill visa sig för andra personer. Dessutom är det 

många anhöriga som inte vill ha hjälp. De har blivit vana med den situationen 
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i familjen som har varit under flera år och de uttrycker sig att det inte finns 

några konstigheter gällande deras livssituation: 

 

‘’ Vi har på Råd och Behandlingsenheten en grupp för 

anhörigstöd och är det så att man inte vill delta i grupp så går 

det även att få individuellt, så man behöver inte känna att 

man vill bli avslöjad av andra.’’ (Hanna)  

 

Socialarbetaren beskriver hur anhöriga väljer att dölja sin situation genom att 

välja att själva hantera familjesituationen för att inte uppleva avvikelse från 

samhället. Det skapar i sin tur ångest hos anhöriga vilket gör att de inte längre 

vet hur de ska hantera situationen och var de ska vända sig till för att söka 

hjälp. Det kan förstås utifrån Orford, Velleman et al., (2010) som menar att de 

känslor som oftast anhöriga till personer med alkoholmissbruk känner är 

stress, ångest, rädsla, skuld och skam, nedstämdhet, hjälplöshet och oro. Att 

dölja sin situation av andra och vara rädd om att bli avslöjad förklaras enligt 

Goffman (1963) som ett centralt kännetecken om att en person är 

stigmatiserad. Författaren skriver att en stigmatiserad person vill oftast visa 

för allmänheten att den klarar av saker som andra personer som fyller 

normerna klarar.  

 

När anhöriga väljer att inte ta emot hjälp eller att de väljer individuella samtal 

för att inte bli avslöjade av andra visar ett tydligt tecken på stigmatisering. 

Genom Goffmans (1963) teori kan detta förstås som att vissa anhöriga backar 

och försöker istället att minimera känslan av avvikelse från samhällets normer. 

Det gör de genom att säga att det har varit såhär i många år för att inte riskera 

att bli mer stigmatiserade än vad dem redan är i det läget. Även forskning 

skriver om risken att anhöriga kan bli stigmatiserade till följd av deras 

närståendes alkoholmissbruk och därför vägrar att söka sig hjälp. Det är något 
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som Zetterlind (1999) skriver om och förklarar att känslor av skuld och skam 

hos anhöriga som de upplever på grund av att en närstående missbrukar utgör 

ett hinder för hela familjen att söka hjälp.  

 

6.4 Identifiering av medberoendeproblematik 

 

När det gäller identifiering av ett utvecklat medberoende hos anhöriga menar 

socialarbetare att dessa personer försöker visa en annan bild av sig själva och 

samtidigt dölja det de har inom sig. Maria från Vuxenenheten berättar hur det 

går att identifiera en anhörig som har utvecklat ett medberoende. Hon 

beskriver att en medberoende person bär med sig en perfekt fasat och försöker 

alltid visa den fantastiska sidan framför andra, detta genom att fixa sig själv, 

hemmet eller allt annat för att se perfekt ut: 

 

“[...] man ser till att den perfekta fasaden alltid visas, man skjutsar 

och hämtar så att den vuxna kommer i tid till olika möten, man fixar 

så att allt ska se så perfekt ut som möjligt.” (Maria).  

 

Även Emma förklarar att för henne är det lätt att identifiera en medberoende 

person detta genom att dessa personer oftast förnekar att prata om sig själva. 

Istället lägger de all skuld hos den närstående med alkoholmissbruk. Genom 

detta försöker de försvara sig själva och visa att det inte är deras fel att 

familjesituationen ser ut som den gör. Enligt dem kommer familjesituationen 

bli bättre och problemen lösas om den beroende personen slutar dricka. Detta 

går att analysera från tidigare forskning som visar att anledningen till att 

anhöriga lägger skulden till den beroende personen kommer från att de känner 

stigma och skam. Detta på grund av att samhället betraktar missbruk som en 

avvikelse utifrån det normala, vilket gör att beroende personer stämplas och 

därmed stigmatiseras. Vilket innebär att även anhöriga riskeras att betraktas 
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som stigmatiserande grupper i samhället (Nyberg 2018; Thomas & Corcoran 

2001; Orford, Velleman et al., 2010). 

 

Goffman (1963) förklarar i sin teori om stigma att den stigmatiserade personen 

oftast använder sig av olika strategier för att dölja och undvika att de icke 

avvikare från samhället ska få kännedom till deras avvikande egenskaper. 

Vilket stämmer bra överens med ovanstående citat där Maria beskriver att en 

medberoende person kan identifieras utifrån att den alltid vill visa sig perfekt 

framför andra. Goffman (1963) menar att den stigmatiserade håller upp en 

falsk bild bland andra människor. Strategier för att den med stigma ska dölja 

sina avvikande beteende kan även förekomma vid uppträdande eller i möten 

med andra personer, eftersom oftast känner den stigmatiserade personen 

osäkerhet inför det. Genom att medberoende personer döljer vissa egenskaper 

kan de kontrollera informationen som kan vara till dennes förlust. Emmas och 

Marias påstående kan även förstås utifrån Dear & Roberts (2005) studie där 

författarna beskriver att medberoende personer fokuserar sig på andras 

beteenden och förväntningar. Personen anpassar sedan sitt beteende utifrån 

dessa förväntningar för att få erkännande och passa in.  

 

Socialarbetare menar att anhöriga är viktiga och att det är en grupp som 

behöver stöd och hjälp under tiden deras närstående alkoholmissbrukar. De 

menar att stöd för anhöriga är betydligt eftersom även om deras närstående har 

slutat med sitt alkoholmissbruk är risken stor att anhöriga får kroniska problem 

som lämnar ärr i deras liv. Maria från Vuxenenheten belyser att det är en fördel 

att anhöriga deltar i den behandlingen som riktar sig till själva personen med 

alkoholmissbruk. Eftersom om man stödjer den anhörige är det mycket möjligt 

att det hjälper även den personen med alkoholmissbruk. Genom att blanda in 

familjen i behandling kan de anhöriga uppmuntra den beroende att söka hjälp 

för sin beroendeproblematik. På så sätt blir även anhöriga en del av 

behandlingen och får den hjälp de behöver, vilket leder till att även deras 
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livssituation förändras positivt. Även Kristin från Råd och 

Behandlingsenheten säger att anhöriga är viktiga och är en tillgång i möten 

med den alkoholmissbrukande personen. Hon menar att den anhörige är 

mycket till hjälp i vissa fall för att den beroende personen ska lämna sitt 

missbruk. 

  

“[...] anhöriga är oftast en tillgång när vi då parallellt möter 

den anhörige så blir det en tillgång. För att det handlar ju 

väldigt mycket om hur den anhörige gör så att inte 

möjliggöra ett fortsatt missbruk. “ (Kristin) 

  

Socialarbetarnas påstående om att anhöriga är i behov av stöd och hjälp går att 

förstå genom Barber och Gilbertson (1997) resonemang som menar att det är 

i stor vikt att inte glömma hjälpa den anhörige. Även författarna påpekar att 

om den anhörige söker hjälp till socialtjänsten gällande den närstående som 

missbrukar är det behövligt att främst hjälpa den anhörige och sedan den 

beroende. Anledningen till detta är att trots att missbruket har upphört för den 

beroende är det inte alltid självklart att den anhörige kommer att må bättre. 

Ytterst fokus måste därför enligt Barber och Gilbertson (1997) läggas på att 

förbättra den anhörigas välmående. Att blanda in anhöriga och att se de som 

en tillgång i behandling med beroende personer påpekar även Thomas & 

Corcoran (2001). Författarna menar att det finns fördelar med att blanda in 

familjen eftersom dem kan få den beroende att söka hjälp för sin problematik. 

På så sätt blir anhöriga direkt involverad i den behandling den beroende 

personen får, vilket kan påverka anhörigas hälsa positivt genom att bland annat 

deras depression minskar (Thomas & Corcoran, 2001).    
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6.5 Hantering av medberoendes stigmatisering    

 

Socialarbetare anser att i möte eller i kontakt med anhöriga märks det att det 

de oftast vill är att bara ha någon att ‘’prata med”. Att kunna säga allt man bär 

inom sig och samtidigt få veta att man inte är övergiven. Förutom att prata ur 

sig brukar anhöriga även söka sig efter mer kunskap, tips och lätt tillgänglighet 

för att kunna hantera deras situation. I sin intervju berättar behandlaren Emma 

om hur ett bemötande med en anhörig kan se ut. Hon menar att det är ett 

utforskande samtal där den anhörige berättar om sin status och vilka behov den 

har. Behandlaren lyfter upp vikten av samtal i mötet med anhöriga och lägger 

fokus mest på gruppsamtal. Även Tomas menar att han och de andra 

behandlarna i verksamheten han jobbar i brukar dem redan på första möte 

rekommendera anhöriga gruppsamtal före individuella samtal. Anledningen 

till detta menar han är att anhöriga ska känna tillhörighet och förstå att det 

finns andra personer som är i samma situation som dem. Emma förstärker detta 

resonemang och säger att gruppsamtal fungerar bäst för att hjälpa den anhörige 

eftersom de känner en form av uppmärksamhet och minskad ensamhet: 

  

“[...] de som går i gruppkänslan att man inte är ensam det är 

fler än jag, det är inte fel på mig [...]” (Emma) 

  

Gruppsamtal är något som socialtjänsten i denna kommun erbjuder men 

socialarbetare förklarar att det handlar inte enbart om att erbjuda stöd. Det 

gäller även att det finns anhöriga grupper som är mottagliga att ta den hjälp 

och stöd som erbjuds. Även Eva från Vuxenenheten förstärker detta genom att 

påpeka att anhöriga ofta inte vill ta del i anhörigstödet som erbjuds från 

socialtjänsten: 

  



Jehona Ziba 

Qendresa Cani 

2SA461 

 

48(72) 

 

“[...] en del erbjuder man anhörigstöd eller pratar med dem 

ofta och dem tackar fortfarande nej till anhörigstöd.” (Eva) 

 

Socialarbetare menar att anhöriga lever länge med ett problem eller en 

situation där de tänker att det inte finns någon väg för att komma ur det.  De 

börjar vänja sig vid det och uppmuntrar sig själva att det kommer gå över. De 

menar att anhöriga oftast känner skam och stigma på grund av deras 

problematik som finns i familjen. Behandlaren Kristin säger att detta är 

grunden till problemet eftersom det förhindrar att anhöriga vågar söka 

hjälp. Vidare berättar Kristin att behandlarna på verksamheten har som mål att 

hjälpa anhöriga eftersom de är viktiga och om de accepterar hjälpen som de 

erbjuder så får de “god hjälp”. Hon menar att skulle den medberoende personen 

insett eller börja acceptera sin problematik, skulle även behandlare haft det 

lättare att arbeta med dem.   

 

Socialarbetares resonemang ovan kan förklaras genom Goffmans (1963) teori 

som menar att det underlättar för den med stigma att vara bland personer som 

befinner sig i en liknande situation. Där kan den stigmatiserade, i detta fall den 

anhörige som utvecklat ett medberoende, prata om sina bekymmer utan att 

andra ska tycka och döma den som avvikande. Att behandlarna föredrar att 

den anhörige söker sig till gruppsamtal kan även förstås utifrån Zetterlinds 

(1999) avhandling. Författaren förklarar att de flesta personer med 

anhörigproblematik önskar sig behandling och deltagande i professionella 

grupp stödsamtal samt mer kunskap och lätt tillgänglighet hjälp gällande deras 

problematik. Detta eftersom att anhöriga kan känna sig delaktiga i en grupp 

där de inte upplever stigmat som från andra grupper i samhället. Att anhöriga 

som utvecklat ett medberoende önskar sig mer kunskap, råd samt en lättare 

åtkomst till hjälp är något som medikaliseringen av begreppet medberoende 

skulle kunna bidra med. Utifrån att medberoende ses som diagnos skulle 
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målgruppen få mer fokus i arbete där de skulle få hjälp för de specifika 

behoven som skiljer dem från de vanliga anhöriga (Lindqvist 1997). 

 

Att anhöriga lever länge med känslor av skuld och skam på grund av den 

närståendes alkoholmissbruk kan förstås genom Velleman et al., (2010) som 

menar att anhöriges självbild och självförtroende påverkas negativt av 

närståendes alkoholmissbruk. Detta på grund av den beroendes verbala utbrott, 

överkonsumtion av alkohol samt fördomarna av omgivningen för både den 

beroende men också dennes familj. Detta kan resultera i att familjen lägger 

skulden på sig själva över saker som hänt den beroende och resultera till en 

dålig levnadssituation. Utifrån att en medikalisering sätts på medberoende 

skulle omgivningen få en förklaring och uppfattning om medberoendes 

tillstånd och agerande. Vilket skulle kunna resultera i en fördel där 

medberoendes stigma minskas. Medikalisering skulle bidra till att andra 

personer förstår medberoendes nedsättning eller den dåliga välbefinnande som 

påverkar även deras arbetsförmåga eller det sociala livet (Lindqvist 1997).  

 

Emma från Råd och Behandlingsenheten och Eva från Vuxenenheten berättar 

att de framhåller egna erfarenheter gällande att vara anhörig till en person med 

alkoholmissbruk. Detta ser de som en nyckel för en lyckad behandling och det 

är en fördel att den som ger stöd till andra ska erhålla egna erfarenhet. 

Socialarbetare beskriver att i bemötande med klienter använder de sina egna 

erfarenheter som redskap. De menar att med hjälp av detta skapas det en 

trygghet och en bättre relation mellan klient och behandlare som leder till att 

klienten öppnar upp sig mer. Emma förklarar detta i sitt resonemang:  

  

“[...] jag tycker det är bara en fördel för att jag använder mig 

själv som redskap och jag som behandlare använder min 

egen resa och jag har aldrig upplevt det som en nackdel utan 
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jag får respekt, kan hon kan jag, det finns en möjlighet [...].” 

(Emma) 

  

Emmas resonemang går att förstås genom Goffmans (1963) teori som menar 

att personer med stigma föredrar att slå ihop sig i en gemensam grupp eftersom 

känslan av att bära stigma inte är lika påträngande som det är att bära den 

ensamt. Genom att visa sig i samma omgivning med andra som är eller har 

varit stigmatiserade på samma sätt som ens själv gör att stigmat minimeras. I 

den miljön sitter personer i självhjälpsgrupper eller andra gruppsamtal på 

samma villkor vilket gör att stigmat försvinner. Det som ses som avvikande 

utanför gruppen ses som normalt i denna grupp. Författaren menar att personer 

med stigma försöker att undvika att ge andra personer kännedom om sitt 

stigma och detta gör den stigmatiserade personen genom passering. Men i 

miljöer bland andra stigmatiserade kan personer vara sig själva och öppna med 

sitt stigma detta fall mellan anhörige och socialarbetare.  

 

6.6 Socialarbetarnas inställning gällande arbetet med medberoende  

 

Socialsekreterare från Vuxenenheten berättar att det inte är ofta de arbetar med 

personer som utvecklat ett medberoende. Utan oftast arbetar de med själva 

personen med missbruksproblematik. Vidare uttrycker sig socialarbetare att 

det inte finns särskilda insatser för medberoende. Men tycker att det borde 

finnas mer fokus i arbetet med denna målgrupp. Eftersom deras behov om stöd 

är stor och ibland kanske mer än själva personen med missbruksproblematik. 

Maria lyfter fram vikten av att jobba mer med de anhöriga och menar att det 

är en hel familj som blir dysfunktionell. Familjen lägger fokus på den beroende 

personen vilket tar deras energi till att göra andra saker som är viktiga i deras 

liv. Även Kristin från Råd och Behandlingsenheten berättar att anhöriga far 

illa och ibland mår sämre än den personen som har sitt beroende, deras behov 

om råd och stöd är enorm. Både socialsekreterare och behandlare förklarar att 
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det är behandlare som har ansvaret att jobba med anhöriga som utvecklat ett 

medberoende. I arbete med anhöriga och stödet som verksamheterna erbjuder 

finns det inga uppdelningar. Socialarbetare uttrycker att det inte finns några 

särskilda insatser gällande anhöriga som har utvecklat ett medberoende. Det 

finns enbart Anhörigstöd och metoden Craft vilket betyder att 

anhörigproblematik och medberoendeproblematik behandlas likadant. Emma 

påpekar att den enda skillnaden är att behandlare jobbar mer långsiktigt med 

medberoende och mer över tid, men att de oftast inte hinner arbeta så länge 

som det behövs: 

  

“[...] det är samma hjälp till medberoende och anhöriga för 

vi har ju inga metoder förutom Craft så att det blir det ju. 

Däremot så blir det mer långsiktigt att jobba med en 

medberoende, jobba över tid och försöka få de hålla i, men 

det är inte ofta vi kommer åt att hinna jobba tillräckligt länge, 

tyvärr.” (Emma) 

  

Att socialsekreterare inte arbetar ofta med anhöriga som utvecklat ett 

medberoende kan förstås utifrån Barber och Gilbert (1997) som menar att det 

inte finns empirisk forskning på hjälp som erbjuds till anhöriga. Men att de 

ändå inte ska glömmas bort eftersom deras behov om hjälp är stora. Även 

Zetterlind (1999) skriver om vikten att hjälpa anhöriga när de söker hjälp 

eftersom deras behov är lika stor som det är för den med beroende. 

Socialarbetarnas resonemang går även att förklaras genom Cermak och 

Young (i Dear och Roberts, 2005) som skriver om att när en vuxen missbrukar 

alkohol är det inte enbart själva individen som påverkas utan hela familjen. 

Författarna menar att för att familjen ska fungera bättre och ha ett normalt liv 

krävs det att en lösning av alkoholproblemet hittas hos personen som 

missbrukar.  Men även att familjemedlemmarna ska få en form av behandling 

för deras medberoende.  
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Socialarbetare uttrycker sig att utifrån sina erfarenheter har de fått en 

uppfattning om att anhöriga upplever den närståendes alkoholmissbruk olika 

och att de hanterar situationen på olika sätt. Maria från Vuxensektionen 

berättar att vissa anhöriga i perioder klarar av svårigheterna med att leva med 

personer med missbruksproblematik lättare, och de anser inte det som 

problematiskt, men inte i livslängd. Även Kristin menar att om man accepterar 

sin närståendes alkoholmissbruk och förstår vilka konsekvenser det kan 

förekomma på grund av missbruket, blir det inte så problematiskt för dem att 

kunna hantera deras livssituation. 

  

‘’[…] man måste acceptera att den här människan har det här 

livsproblemet och det ger dem och dem konsekvenserna […] 

så att det finns säkert dem som inte är medberoende men då 

finns det mycket acceptans.’’ (Kristin) 

 

Att socialarbetare anser att vissa anhöriga upplever den närståendes 

alkoholmissbruk som mindre problematiskt kan tydligt förstås utifrån 

konfliktperspektivet inom medikalisering av Aneshensel (i Lindqvist 1997). 

Genom detta perspektiv går det att förstå att anhöriga ser sin situation olika 

och hanterar problemen utifrån olika synvinklar eller faktorer. På grund av att 

anhöriga har olika livssituationer, olika uppfattningar samt utgångspunkter för 

att klara av livssituationen de befinner sig i. Därför bör stöd enligt detta 

perspektiv erbjudas utifrån anhöriges unika behov. Vilket enligt socialarbetare 

inte görs idag på grund av att medberoende och anhöriga behandlas utifrån 

samma behandlingsinsatser.  

 

6.7 Socialarbetarnas inställning om medberoendes behov och dess 

insatser 

 



Jehona Ziba 

Qendresa Cani 

2SA461 

 

53(72) 

 

Socialarbetare uttrycker sig att det finns skillnader mellan anhöriga och 

medberoende. Behandlare menar att en anhörig kallas medberoende när denne 

är sjuk och att det inte är samma som att vara enbart en anhörig till en person 

med alkoholmissbruk.  

 

“[…] det är inte samma sak som att vara bara anhörig till en 

alkoholist eller narkoman. Utan medberoende är du om du är 

sjuk i det men anhörig kan du vara oavsett. Nu är jag anhörig 

och vän till alkoholister men när jag blir sjuk i det så blir jag 

medberoende, så det är två skillnader.” (Emma) 

 

Emma förklarar vidare att användning av begreppet medberoende skapar 

mycket diskussioner eftersom den inte ännu har klassificerat som en sjukdom. 

Till följd av detta menar hon att medberoendes problem inte ges tillräckligt 

med stöd i arbetsinsatserna gällande deras specifika behov. Behandlare 

tydliggör att medberoende personer till skillnad från vanliga anhöriga personer 

inte kan leva sitt liv “normalt”. De kan inte heller utföra de förväntade 

uppgifterna på ett bra sätt eller kanske inte alls. Behandlaren lyfter även upp 

att det inte är något negativt att vara medberoende. Det är enbart ett tillstånd 

som behöver behandlas eftersom situationen de befinner sig i är svår att 

hantera själv. Tomas berättar hur livet för en medberoende person kan se ut 

där han beskriver att anhörig är man alltid på något vis, men medberoende blir 

en när denne anpassar sitt liv utifrån den andre. Till slut hamnar medberoende 

personen i en situation där dennes livssituation och hälsotillstånd försämras. 

 

’’Medberoende är att den anhörige har utvecklat ett beroende 

gentemot den närståendes missbruksproblematik där de på 

sätt utvecklat ett sjukdomstillstånd. Detta genom att den 

anhörige har anpassat sina val i livet på grund av den 

närståendes missbruksproblematik. ’’(Tomas) 
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Även fast begreppet medberoende inte har fått en egen diagnos namnger 

socialarbetare medberoende personer som sjuka. De anser att deras tillstånd är 

mer problematisk än andras anhöriga. Att socialarbetare skiljer på en anhörig 

och en medberoende kan förstås utifrån begreppet medikalisering. Detta 

genom att med hjälp av medikalisering skapas nya diagnoser som leder till en 

skiljelinje mellan de friska och sjuka personerna. Medikalisering enligt 

Foucault (i Lindqvist, 1997) ger utrymme att i detta fall särskilja anhöriga och 

medberoende och namnge de utifrån deras tillstånd.  

 

Utifrån konsensusperspektivet kan behandlarnas resonemang förstås att 

medberoende personer inte kan leva ett ”normalt” liv där det förväntas att 

utföra alla uppgifter de har. Med hjälp av konsensusperspektivet enligt Parsons 

(i Lindqvist, 1997) lyfts en förståelse upp gällande begreppet sjukdom, som 

något samhälle betraktar som en störning i personens förmåga att utföra vissa 

uppgifter. Vilket ger en förklaring till att om medberoende skulle 

diagnostiseras och ses som en sjukdom skulle det innebära att göra fri de 

medberoende personen från vissa förpliktelser och skyldigheter, i exempelvis 

arbetslivet. Med det menas bland annat att den medberoende personen får mer 

tid att fullfölja sin behandling. Medan den symboliska interaktionismen inom 

medikalisering ser sjukdomsprocessen som socialt konstruerad. Vilket innebär 

att om ett beteende betraktas som avvikande är det på grund av att 

omgivningen reagerar på beteendet. Skulle medikalisering ske på 

medberoende personer skulle enligt detta perspektiv anhöriga bli ännu mer 

stämplade. Även fast de själva inte känner sig att de avviker från samhällets 

normer är det samhällets syn på dem som blir annorlunda och på så sätt 

betraktar dem som avvikare.  

 

Enligt behandlare är arbetsinsatserna för anhöriga och medberoende inte 

tillräckliga. De menar att även fast det negativa konsekvenserna som de 
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anhöriga får på grund av den närståendes alkoholmissbruk får inte de den hjälp 

som de behöver. De menar att i arbete med anhöriga som utvecklat ett 

medberoende saknas mest behandlingsinriktade insatser som handlar om mer 

stöd. Även socialsekreterare från Vuxenenheten menar att medberoende 

personer skiljer sig från en vanlig anhörig men arbetsinsatserna gäller samma 

för båda grupperna, där de erbjuder endast Anhörigstöd och metoden Craft till 

anhöriga. Socialarbetare uttrycker sig att denna målgrupp behöver mer fokus 

än vad den har idag och att fler insatser bör tilläggas, insatser som riktar sig 

till medberoendes specifika behov. Behandlare önskar sig att medberoende 

personer bör få en sjukskrivning eller någon form av bistånd under tiden de får 

en behandling. Biståndet eller ledigheten från arbetet menar behandlare skulle 

leda till att anhöriga får en rätt behandling och fullfölja den tills de blir fria 

från sin problematik.  

  

“Det saknas mer behandlingsinriktade insatser för anhöriga. 

Då hade anhöriga haft en möjlighet att få fullfölja en 

behandling, får exempelvis vara lediga från jobbet, kanske 

en sjukskrivning eller förebyggande sjukskrivning som de 

andra har när de går i behandling” (Emma) 

 

Utifrån medikaliseringen kan behandlarnas önskningar förstås att om 

medberoende till alkoholmissbrukare skulle ses som ett sjukdomstillstånd 

skulle det innebära att deras fysiska och psykiska symptom behandlas på rätt 

sätt av de professionella. Vilket betyder att den medberoende förutom en 

sjukskrivning eller bistånd får även en medicinsk behandling för deras 

problematik. Meningen med den medicinska behandlingen är i det här fallet 

att den medberoende personen ska komma ur sin problematik för att sedan 

återvända sig till ett ”normalt” liv (Lindqvist, 1997). På så sätt börjar de 

anpassa sig till samhällets normer och inte längre ses som stigmatiserade av 

omgivningen (Goffman 1963).  
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På grund av den medikaliseringen som skett inom missbruk av alkohol 

betraktas alkoholism idag som en sjukdom. Vilket medför att personer som 

tillhör denna grupp får vissa rättigheter i olika sysselsättningar i samhället. 

Genom att ta hänsyn till socialarbetarnas resonemang gällande medberoende 

skulle en medikalisering på medberoende bidra till att samhället får en 

förståelse gällande deras situation. Därmed inte förväntar sig att dessa personer 

ska klara av uppgifter på samma sätt som andra. Medberoende personer skulle 

istället ha en sjukdoms förklaring som stöd till varför de inte längre klarar av 

vissa uppgifter. Medikalisering på medberoende skulle även medföra 

förändringar i samhället som exempelvis förändringar i ekonomin, 

bidragssystemet, förutsättningar i sjukskrivningen, samhällets resurser och 

kunskapskrav (i Lindqvist, 1997).  
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7. Diskussion och slutsats  

 

Under denna rubrik presenteras slutsatser utifrån våra uppfattningar som vi 

från vår studie har fått samt reflektioner utifrån det resultat och analys som vi 

har gjort. Under denna del skriver vi om vad vi tycker är viktigt och vad vi 

kunde ha gjort mer samt vad andra ska tänka på när de ska skriva en liknande 

studie. 

 

7.1 Slutsats   

 

Vi inledde vår uppsats med att beskriva hur personer med alkoholmissbruk 

inte enbart skadar sig själva utan att det är även anhöriga som påverkas negativ 

av det. Där vissa av dem utvecklar även ett medberoende. Det visade sig att 

medberoende inte har en egen definition och är ett omdiskuterat begrepp idag, 

vilket vi även viste om. Vår genomgående av den tidigare forskningen inom 

ämnet visade att anhöriga och medberoende personer behöver lika mycket 

hjälp som den beroende.  Detta eftersom de lider oftast av olika fysiska och 

psykiska symptom. Det visade sig att denna målgrupp är stigmatiserad och inte 

är den beroende redo att komma ut med sitt alkoholmissbruk och söka sig 

behandling för det kan inte den anhörige få hjälp. Den anhörige får istället söka 

sig hjälp på egen hand för sin problematik och i vissa fall ringa även för den 

närståendes alkoholmissbruk.   

  

Syftet med denna studie har varit att undersöka socialarbetarnas erfarenheter 

och uppfattningar av att arbeta med vuxna anhöriga till personer med 

alkoholmissbruk som utvecklat ett medberoende. De två första 

frågeställningarna handlar om hur socialarbetare identifierar och förhåller sig 

till medberoendes stigma. Medan den tredje frågeställningen handlar om hur 

socialarbetare anser att medberoendes behov tillgodoses i förhållande till de 

insatser som finns.  
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Det vi kan se av det empiriska materialet vi har samlat in och det vi idag vet 

är att socialarbetare upplever att anhöriga som utvecklat ett medberoende till 

personer med alkoholmissbruk är i behov av stöd och hjälp. Genom denna 

studie har vi förstått att det vanligaste sättet socialarbetare kommer i kontakt 

med anhöriga är genom att den anhörige ringer för sin närstående på grund av 

att den är orolig. Men också genom att den anhörige följer med den beroende 

i möten som socialarbetare bokat. Vid dessa tillfällen har socialarbetaren 

chansen att upptäcka om det finns behov för hjälp och stöd för den anhörige 

och uppmuntra den till att söka eller ta den hjälp socialarbetaren erbjuder.  

  

Vi har fått en uppfattning om att socialarbetare upplever att anhöriga klassas 

som en stigmatiserad grupp av samhället där känslor av skuld och skam är 

framträdande. Det gör att anhöriga döljer sin situation vilket också utgör ett 

hinder för dem att söka sig hjälp. Detta medför även att socialarbetaren 

upplever svårigheter i att identifiera deras problematik i tid. Medan genom att 

anhöriga försvarar sig eller förnekar att prata om sig själva för andra samt 

lägger skulden och fokusen på den beroende uppfattas detta som ett sätt 

socialarbetare kan identifiera att en person har utvecklat ett medberoende. 

  

En annan uppfattning vi har kommit fram genom denna studie är att på båda 

enheterna är det den med missbruksproblematik som står i centrum. Det kan 

bero på att våra informanter i verksamheterna de jobbar har som ett mål att 

främst arbeta med personen som har ett beroende. På så sätt hamnar anhöriga 

och medberoende automatisk längre ner i listan och oftast inte blir klienter på 

dessa enheter. Vilket vi tror kan vara ett hinder i arbete med 

anhörigproblematik och medberoendeproblematik för att de ska kunna få den 

hjälp och stöd de kan vara i behov av. Vi hade en uppfattning redan i början 

av uppsatsskrivandet om att anhöriga inte får samma utrymme likasom den 

beroende får inom missbruksvården vilket vi nu har fått bekräftat.  
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Något annat som det visade sig av resultatet i denna studie är att det är 

socialtjänsten anhöriga tar kontakt vid behov av hjälp. Det är sedan upp till 

socialarbetaren hur denne vill arbeta med anhöriga och 

medberoendeproblematik. Den förståelse vi har fått är att på Vuxenenheten 

arbetar inte socialsekreterarna mycket med anhöriga och medberoende. De tar 

hänsyn till deras problematik och erbjuder endast Anhörigstöd som en form av 

insats genom att vägleda dem till Råd och Behandlingsenheten. I resultaten 

kom det upp att socialsekreterare anser att det är behandlarens ansvar att arbeta 

med anhörig och medberoendeproblematik. Vår uppfattning är att anledningen 

till att socialsekreterare skickar vidare anhöriga till behandlare är att de inte 

vill röra sig inom områden där de inte innehar tillräckligt kompetens för. En 

annan anledning tror vi är att socialsekreterare på Vuxenenheten vill följa 

arbetsplatsens riktlinjer där personer med beroendeproblematik har störst 

prioritet. Det tror vi beror på att de redan har mycket att göra och inte anser att 

det är behövligt att ta mer arbete gällande anhöriga med 

medberoendeproblematik när det finns andra enheter som kan göra det.  

 

Vi har även fått en uppfattning om att socialarbetare anser att medberoende 

personer är en stigmatiserad grupp. I resultaten framkom det att sättet hur 

behandlarna förhåller sig till medberoendes stigmatisering är genom att 

erbjuder stöd i form av individuella samtal och gruppsamtal genom deras 

behandlingsmetod Craft. Behandlarna föredrar att erbjuda gruppsamtal före 

individuellt samtal till anhöriga med syfte att de ska känna en tillhörighet och 

att kunna prata med andra som befinner sig i liknande situation. Meningen med 

detta tror vi är att behandlarna vill att anhöriga inte ska känna sig ensamma. 

När anhöriga inte vill delta i gruppsamtal för att inte bli avslöjade av andra 

erbjuder behandlare individuella samtal med syfte till att minska deras 

stigmatisering.  
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En slutlig uppfattning som vi har fått utifrån denna studie är att de befintliga 

arbetsinsatserna gällande anhöriga inte tillgodoser medberoende personer 

specifika behov. Det framkommer i analysen att socialarbetare arbetar med 

medberoendeproblematik på samma sätt som de arbetar med 

anhörigproblematik, även fast de skiljer på anhöriga och medberoende 

personer. Vi vet idag att det inte har tillsatts en sjukdomsdiagnos gällande 

medberoende. Trots detta klassificerar informanterna medberoende personer 

som sjuka och menar att arbetsinsatserna idag inte är tillräckliga. Tanken runt 

en medikaliseringsprocess väcktes därmed hos oss där vi ansåg att en 

medikalisering av begreppet medberoende skulle kunna avhjälpa detta 

problem. Vi tolkar det som att socialarbetare önskar att mer 

behandlingsinriktade insatser bör införas gällande denna målgrupp. 

Exempelvis att medberoende personer skulle få en sjukskrivning eller någon 

form av bistånd under tiden de får en behandling. Vilket skulle leda till att de 

får rätt behandling och fullfölja den tills personen blir fri från sin 

medberoendeproblematik.   

 

Vi har fått en uppfattning om att genom att den medberoende personen får en 

medicinsk behandling blir den fri från vissa skyldigheter som denne inte klarar 

av att uppföra längre på grund av sin situation. Det i sin tur anser vi leder till 

att de känner grupptillhörighet och att samhällets syn på denna målgrupp 

förändras genom att de får en förståelse för deras problematik. I resultaten av 

denna studie framkom det även att medikalisering kan leda till otillräckliga 

resurser och förändringar i bland annat bidragssystemet, förutsättningar i 

sjukskrivningen och kunskapskravet. Det medikaliseringen också skulle bidra 

med anser vi är en förändring i medberoendes stigma. Trots att medberoende 

personerna får en grupptillhörighet samt fullföljer sin behandling och 

återvänder sig till det ”normala” livet anser vi att det inte är säkert att samhället 

betrakta medberoende som icke avvikare.  Detta på grund av att samhället har 

länge stämplad de som avvikare.  
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7.2 Diskussion 

 

Vi anser att genom våra intervjuer har vi fått svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Genom studien lyckades vi få en bredare bild och förståelse 

av hur socialarbetare arbetar med medberoendeproblematik och hur de 

förhåller sig till deras stigma. Utifrån vår tidigare forskning och teori grundar 

vi vår uppfattning av resultat och analys. Vår tolkning är att socialarbetare 

upplever att anhöriga som utvecklat ett medberoende är en stigmatiserad grupp 

som känner känslor av skuld och skam. Dessutom utifrån socialarbetarnas 

erfarenheter och uppfattningar får vi en förståelse att resurserna gällande 

denna målgrupp inte är tillräckliga.  

  

Efter den insamlade empirin önskade vi att intervjua även medberoende 

personer för att få deras syn-och förhållningssätt gällande stödet som erbjuds 

till dem. Vi skulle då få en omfattande bild över det hela. Men att kunna 

genomföra en sådan stor studie praktiskt sätt skulle inte varit möjligt på grund 

av att den tid vi har haft på oss inte har varit tillräckligt. Trots detta är vi nöjda 

med de intervjuer vi har genomfört och fått de material vi har kunnat samla in 

från socialsekreterare och behandlare. Vilka har gett oss olika bilder på hur 

medberoende kan identifieras utifrån två skilda verksamheter och sättet hur 

socialarbetare arbetar med denna målgrupp för att kunna nå goda resultat.  

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av vår valda forskning 

till denna studie belyser vikten av att en gemensam definition bör finnas 

gällande begreppet medberoende. Vilket vi också håller med om eftersom i 

den litteratur vi använde oss av har funnit olika definitioner på begreppet. 

Genom att en tydlig definition skapas kring medberoende tror vi att det skulle 

underlätta arbetet av en fortsatt forskning och även hantering av problemet 

gällande denna målgrupp. Vi har genom vårt resultat fått en djupare förståelse 
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till socialarbetarens förhållningssätt gällande det arbetsinsatserna som avser 

tillgodose medberoendes behov. Dessutom att det inte finns rätt och tillräckligt 

med behandlingsinsatser vilket gör att socialarbetare upplever arbetet med 

medberoendeproblematik komplicerad. Utifrån den tidigare forskning samt 

den insamlade empirin anser vi att medberoende kan identifieras genom olika 

kriterier, trots detta betraktas den inte som en egen diagnos. Vi har därför 

fastnat i en tanke om att en diagnos på medberoende skulle kunna vara 

behjälplig till de personer som lider av medberoende. Det tror vi skulle bidra 

till att personer som utvecklat ett medberoende skulle känna tillhörighet och 

träffa andra personer med gemensam problematik. Vilket i längden skulle 

bidragit till att personerna skulle lyckats kämpa igenom problematiken 

snabbare. Nackdelen med medikalisering av medberoende skulle kunna vara 

att medberoende personer får beteckning över sig själva och utifrån deras 

handlingar stämplar samhället dem som avvikare. Utifrån att de flesta av våra 

informanter betraktar medberoende som ett sjukdomstillstånd har det varit 

intressant att analysera empirin genom att betrakta medberoende utifrån ett 

sjukdomsperspektiv med hjälp av medikalisering.   

 

Slutligen anser vi att medberoende är ett begrepp som idag bygger på 

subjektiva upplevelser och enligt oss är det något man har och inte något man 

identifierar sig med, därför ska inte för hastiga slutsatser dras. En förklaring 

till det är att människan är unik på sitt sätt och upplever och hanterar sin 

situation därmed på olika sätt. En medikalisering av begreppet medberoende 

trots sina fördelar skulle då kunna leda till en nackdel för dessa personer där 

samhället kan stigmatisera och börja betrakta de på ett annat sätt, oavsett deras 

känslor eller förhållningssätt.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Informationsbrev  

 

 

Hej! 

 

Vi heter Jehona Ziba och Qendresa Cani och studerar till socionomer på 

Linnéuniversitetet där vi nu skriver vårt examensarbete. Uppsatsen handlar om 

vuxna anhöriga till alkoholmissbrukare som har utvecklat ett medberoende. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka behandlarnas och 

socialsekreterarnas erfarenheter av att arbeta med vuxna anhöriga som 

utvecklat ett medberoende till alkoholmissbrukande personer. Vi vill därför 

gärna komma i kontakt med och intervjua behandlare och socialsekreterare 

inom missbruksvården. Intervjuerna beräkna ta ca 2 timmar. Vid kontakt 

kommer vi överens om var intervjun ska äga rum. 

 

Under vår studie kommer vi att förhålla oss till informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet som är de etiska 

övervägande från Vetenskapsrådet (2017).  

 

Informationskravet  

 

Handlar om att vi som intervjuare ska skriva en kort presentation som ska läsas 

upp för intervjupersonerna innan intervjuerna ska börja. Presentationen talar 

om vilket är studiens syfte och att uppgifterna som framkommer under 

intervjun kommer att hanteras konfidentiellt. Dessutom är deltagandet 

frivilligt men du som intervjuperson kan när som helst välja att avbryta din 
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medverkan. Väljer intervjupersoner att avbryta sin medverkan ska detta ske 

innan den 1 januari 2020 (17 dagar innan publicering).  

 

Samtyckeskravet  

 

Du som blir intervjuad ska lämna ett skriftligt och muntligt samtycke gällande 

medverkan i vårt studie, för att säkerställa att du själv har valt att delta. I det 

brevet ska de även få informationen om att de kan när som helst avbryta sin 

deltagandet i intervjun samt att de får chansen att läsa texten för att kunna 

uttrycka sig.  

 

Konfidentialitetskravet  

 

Uppgifterna vi hämtar från intervjuerna kommer vi att behandla med största 

försiktighet. Det är endast vi som kommer ta del av informationen och när vi 

transkriberat intervjuerna kommer inspelningarna att raderas.  

 

Nyttjandekravet  

Den informationen vi får av att intervjua er kommer att avidentifieras, 

bearbetas och användas enbart om denna studie. Den kommer senare att 

publiceras i den databas som Linneuniversitetet tillhandahåller.  

 

Vi undrar om det går bra att använda oss av citat från era intervjusvar, med 

mening att göra vår studie mer trovärdig. Det kommer att vara avidentifierade 

citat. Härmed är jag som intervjuperson införstådd med studiens innebörd och 

att mitt deltagande är frivillig, samt att jag har rätt att avbryta mitt deltagande 

innan den 1 januari 2020.  
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Underskrift deltagare: 

________________________________________________________  

Namnförtydligande: 

__________________________________________________________  

Email: 

_____________________________________________________________ 

Datum: 

______________________________________________________________ 

 

Får vi använda oss av avidentifierade citat? [  ] Ja      [  ] Nej  

 

Underskrift intervjuare: 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

__________________________________________________________  

Email: 

______________________________________________________________ 

Datum:  _______________________________________________________ 

 

Bilaga 2 

 

Intervjumall till socialsekreterare och behandlare 

 

Bakgrund  

 

 Ditt yrke?   
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 Hur länge har du jobbat inom yrket?   

 Har du arbetat på olika arbetsplatser och i olika kommuner som 

socialarbetare?  

 

 

Arbetssituation  

 

 Berätta om er verksamhet.  

 Vilken roll har du inom enheten?  

 Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på den här enheten?   

 Vilka tidigare erfarenheter har du gällande personer med 

missbruksproblematik och anhöriga till dessa personer? Inga tidigare 

erfarenheter  

 

Anhöriga 

 

 Hur kommer ni i kontakt med anhöriga? Genom den anhörige själv 

eller personen med missbruksproblematik?  

 Vad tycker ni om att i SoL 5:10 gällande anhörigstöd inte nämns 

anhöriga till personer med missbruksproblematik?  

 Hur ser ärendegången ut i er verksamhet när det gäller anhöriga till 

personer med miss bruksproblematik?  

 

Medberoende  

 

 Vad tänker du när du hör ordet medberoende? Vilka känslor väcker det 

för dig?  

 Arbeta ni i er verksamhet med medberoende? Hur ofta blir det aktuellt 

i så fall?  
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 Hur kommer ni i kontakt med medberoende? Hur behandlar ni första 

kontakten?  

 På vilket sätt upptäcker du att personen är medberoende?  

 Hur skulle du beskriva den typiska medberoende personen?  

 Vilka åldrar är vanligast? Varför?  

 Män eller kvinnor? Varför tror du det är så?  

 Tror du att man kan leva med en missbrukare utan att bli 

medberoende?  

 

Behandling 

 

 Vilken hjälp erbjuder ni till anhöriga till personer med 

alkoholmissbruk?  Vilka metoder?  

 Tycker du att dessa insatser ni erbjuder i er verksamhet hjälper den 

anhörige? På vilket sätt?  

 Anser du att den anhörige är en tillgång eller ett hinder i arbetet med 

missbrukaren?  

 Vilken hjälp erbjuder ni till medberoende? Vilka metoder?  

 Tycker du att dessa insatser ni erbjuder i er verksamhet hjälper den 

medberoende? På vilket sätt?  

 Samarbetar ni med någon frivilligorganisation? Om ja, 

vilka?  Anonyma alkoholister 

 Tycker du att den hjälp som er verksamhet erbjuder till anhöriga är 

tillräcklig eller saknas det något?  

 Tycker du att den hjälp som er verksamhet erbjuder till medberoende 

är tillräcklig eller saknas det något?  

 Anser ni att det finns risker för socialsekreteraren i arbete med en 

person med missbruksproblematik? I så fall vilka?  
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 Har du erfarenhet i att själva socialsekreteraren i närkontakt med 

klienten har utvecklat ett medberoende? Hur har det hanterats från 

socialsekreterare och hur från verksamheten?  

 

 

 

 




