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Förord 

När en studie av detta slag genomförs är vi som författare inte ensamma i processen. 

Det finns en rad människor som varit betydande i denna uppsats. Vi vill i detta 

avsnitt tacka dessa personer. 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp i studien. 

Utan er välvilja till samarbete hade denna studie aldrig kunnat genomföras. Vi är 

stolta och glada över att ha fått ta del av de tankar och erfarenheter som ni delgivit 

oss. 

 

Nästa stora tack riktas till vår handledare, Max Hansson. Du har trotsat såväl avstånd 

som sjukdom för att ställa upp när vi varit förvirrade. Stort tack till ditt motiverande 

stöd, din kunskap och dina tips på förbättringar. 

 

Det finns även andra personer som varit betydelsefulla i vår arbetsprocess. 

Tack till Johanna, som hjälpte oss med inspelningsutrustning. Tack till de 

klasskamrater som vi kunnat utbyta erfarenheter med. Tack till nära och kära som 

haft tålamod när vårt fokus legat på uppsatsen. 

 

Till sist vill vi tacka varandra. Denna uppsats hade aldrig kunnat genomföras vare sig 

på egen hand eller med någon annan person.  
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Abstract 

Author: Albin Aghamn & Ola Morau 

Title: Stöd om stöd 

Keywords: Alcoholism, Alcohol abuse, Drug abuse, Relative, Next of kin, Social 

service support, Human service agencies, Social worker, Opinion.. 

 

 

The study deals with the beliefs that relatives of alcohol and drug dependent persons, 

and representatives from social services have to the various forms of support 

available for the relatives. Those who participate in the study points out that there are 

many people who have a need for support as a relative of an alcohol or drug addicted 

individual, but that there are circumstances that make them choose not to seek 

assistance. The study shows that the relatives can experience a reluctance to seek 

support from social services because of how the organization looks like. The study is 

qualitative, where the collection of the empiric material has consisted in six semi-

structured interviews. Three of them have been with relatives of alcohol-or drug-

dependent persons and three have been with social workers in various professions, 

whose work consists of helping both the relatives of people with alcohol and drug 

dependence as well as people who are dependent. The empirical material has been 

analyzed according to the theories of Stigma and Us and them, both of which occur 

in the field of symbolic interactionism. 
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1.  Introduktion 

1.1 Inledning 

”Han ville att jag skulle gå ut och handla femton öl åt honom, folköl, och det vägrade jag att göra i 

vår lilla kvartersbutik. Jag sa att då kommer folk tro att jag ska dricka ur dom här ölen och det vore 

ju hemskt. Och lika hemskt om dom trodde att han skulle göra det. ”Då går jag och handlar själv”, sa 

han. Så inför det hotet så gick jag iväg till affären i alla fall. Och hade inte så gott om pengar. Så jag 

köpte fem öl, och då köpte jag två folköl på burk och sen resten lättöl. Och dom hade bara lättöl på 

flaskor. Sen gav jag honom en folköl när jag kom hem och sen gick jag ut i köket och hällde över 

lättöl i den andra. Jag var jätterädd och hjärtat bultade och jag tänkte; ”Tänk om han skulle få syn 

på det här”. Alltså förstår ni? Jag är inte så dum i huvudet va. Men det som händer med mig som 

anhörig det är ju det här att det tar över mig, och hela det här tänket; Jag ska få honom att sluta 

dricka”. Jag trodde ju alltså att jag skulle få det bättre om jag fick i honom lättöl istället för folköl. Ni 

begriper ju själva. Det blir sjukt ju. Det blir så sjukt, så sjukt, så sjukt. Och jag rår inte över det 

här.”(Lena). 

 

Citatet ovan åskådliggör hur en av dem som vi mött under arbetet med denna studie 

beskriver sin upplevelse av att vara anhörig till en person med beroendeproblematik. 

Citatet visar hur tillvaron som anhörig sett ut för Lena. Situationen är inte unik för 

just henne, många lider av liknande problem. Denna studie kommer att handla om 

just dem, anhöriga till personer med beroendeproblematik. Studien kommer att 

fokusera på stödet som finns för anhöriga. 

 

1.2 Bakgrund 

Att fastställa hur många i Sverige som är beroende av alkohol och narkotika är svårt 

eftersom det finns ett stort mörkerantal, många lever i ett beroende utan att det 

uppmärksammas. Skattningar som har gjorts av CAN (Centralförbundet för Alkohol- 

och Narkotikaupplysning) visar på att det är cirka 300 000 personer i Sverige som 

missbrukar alkohol på ett sådant sätt att det skadar deras hälsa och sociala liv 

(http://www.can.se, 2010). Lägg där till de cirka 30 000 personer som enligt Bengt 

Svensson, professor inom socialt arbete vid Malmö högskola, är problematiska 

narkotikamissbrukare (Missbruksutredningen, 2010 s.12). ECNN:s (Europeiska 

Centrumet för kontroll av Narkotika och Narkotikamissbruk) definition av begreppet 

problematiskt narkotikamissbruk är: ”Injektionsanvändning eller 

långvarig/vanemässig användning av opiater, kokain och/eller amfetaminer” (ECNN, 

http://www.can.se/
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2005 s.60). Detta ger en ungefärlig totalsiffra på cirka 330 000 personer med 

alkohol- och drogmissbruk. Därtill tillkommer ytterligare missbrukare som använder 

någon av de substanser som enligt ECNN inte räknas för att uppfylla definitionen 

”Problematiskt narkotikamissbruk”, t ex hasch och marijuana. 

 

Om vi gör en hypotetisk, men inte alls orealistisk, uträkning att en person med 

beroendeproblematik har i snitt tre närstående som på ett eller annat påverkas eller 

har påverkats av personens beroende. Då blir antalet cirka en miljon personer, som 

alltså faller in i målgruppen anhörig.  

Att vi använt siffran tre att multiplicera med grundar sig i att vi räknar in föräldrar, 

eventuella syskon och övriga släktingar, vänner etc. i närstående. Vi är medvetna om 

att det är olika för alla, för vissa är till exempel föräldrarna närstående och för andra 

inte. Således finns det de beroende som har fler än tre närstående, likväl att det finns 

de som har färre än tre närstående. I våra intervjuer gjorde både anhöriga och 

representanter liknande uträkningar som den vi gjort ovan, och där användes större 

siffror än tre. 

 

Den finske teologen och författaren Tommy Hellsten (1998) skriver om det dåliga 

mående som en människa kan erhålla genom att leva i närhet till en person med 

beroende. Han menar att det ofta är dessa personer som återfinns på olika 

samhälleliga institutioner med diagnoser som; kronisk depression, utbrändhet och 

magsår, alltså såväl psykiska som somatiska besvär (Hellsten 1998, s.78). 

Även Melody Beattie (1992) beskriver medberoende i boken ”Bli fri från ditt 

medberoende” som att den anhörige själv utvecklar ett mående och ett sätt att 

hantera sin situation som går att beskriva som sjukligt. Hon berättar att hon bytte ut 

sitt eget liv, sina egna känslor, mot ett liv fyllt av depression, hat, hjälplöshet och 

skuld (Beattie, 1992, s 14).  
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I sin bok använder Beattie (1992) De tolv stegen som metod att komma ur 

medberoendet. De tolv stegen, eller tolvstegsprogrammet, används av bland andra 

Anonyma Alkoholister och Al-Anon som metod för tillfrisknande. I korta drag 

handlar tolvstegsprogrammet om att, genom De tolv stegen, ta kontroll över sitt eget 

liv och på så sätt bli frisk från sitt beroende/medberoende (http://www.al-anon.se). 

Anonyma Alkoholister och Al-Anon är två självhjälpsgrupper. Med självhjälpsgrupp 

menas att de som går dit hjälper sig själva, genom att följa De tolv stegen. Detta med 

hjälp av de andra personer som närvarar på mötena. Personerna på mötena är 

varandras jämlikar och hjälper således varandra, eftersom de kan mötas i en 

gemensam problematik. 

 

Ulla Zetterlind (1999) har skrivit en avhandling om anhöriga till personer med 

alkoholberoende. Avhandlingen heter ”Relatives of alcoholics” och presenteras 

ytterligare under rubriken ”Tidigare forskning”. Att vi kort presenterar avhandlingen 

även i bakgrund grundar sig i det resultat Zetterlind (1999) presenterar. I 

avhandlingen visas att det stöd de anhöriga främst föredrog var ett professionellt 

gruppstöd. Det stöd som de anhöriga föredrog i minst utsträckning var 

socialtjänstens stöd.  

I Helena Hanssons (2007) avhandling ”Interventions in Adult Children and Spouses 

of Alcoholics”, som också den presenteras ytterligare under tidigare forskning, visas 

att det krävs en längre tids behandling innan en minskning av psykiska symptom ska 

ske. 

 

1.3 Problemformulering 

Hellsten (1998) och Beattie (1992) visar i sina böcker att det är problematiskt att 

vara anhörig till en person med beroende. Det vi ämnar undersöka är de olika stöd 

som finns för dessa människor.  

Som vi nämnt under föregående rubrik finns det självhjälpsgrupper för anhöriga. Vi 

ämnar undersöka denna form av stöd.  

http://www.al-anon.se/
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I avhandlingarna presenteras det att de stödinsatser som föredras av anhöriga är 

gruppstöd med professionella, och att bäst resultat sker under längre tids behandling 

(Zetterlind 1999; Hansson 2007). 

Däremot visar avhandlingarna att stödet från socialtjänsten inte är populärt hos de 

anhöriga. Detta är det huvudsakliga problemet vi ämnar undersöka. Att vi fokuserar 

på socialtjänstens stöd grundar sig i att deras arbete sker i kommunens regi, och bör 

därför vara tillgängligt för alla medborgare.  

Siffrorna under föregående rubrik visar att det finns skäl att fokusera på målgruppen 

anhöriga, med tanke på det stora antalet. När forskning visar att förtroendet för 

denna verksamhet är låg skapas det frågor. För att få en rättvis bild krävs således 

uppfattningar, känslor och åsikter från såväl anhöriga som socialarbetare från 

socialtjänsten. 

 

1.4 Syfte 

Undersöka inställningen hos anhöriga och socialarbetare till de olika stöd som finns 

för de anhöriga till personer med beroendeproblematik, med fokus på socialtjänstens 

stöd. 

 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur är de anhörigas och socialtjänstens inställning till de olika former av stöd 

som finns? 

2. Hur är känslorna avseende samspelet mellan anhörig och socialtjänst? 

3. Vilka faktorer är avgörande när anhöriga väljer att söka eller inte söka stöd? 

4. Vilken vikt läggs vid stöd grundat på egna erfarenheter? 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

Under denna rubrik förklaras hur följande begrepp har använts i studien. Eftersom 

det finns många betydelser av samma ord, och att begrepp används olika, kommer 
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förklaringarna nedan visa vår definition av begreppen. Används begreppen av andra, 

såsom i citat eller referat, kan således begreppet tolkats på annat sätt.  

 

Missbruk: Här utgår vi ifrån Nationalencyklopedins förklaring på begreppet 

missbruk:  

”Okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika 

eller andra substanser med euforiserande effekter” (http://www.ne.se/missbruk). 

 

Anhörig: Den person som anser sig vara anhörig till en person med 

beroendeproblematik. I denna studie används alltid begreppet anhörig när det gäller 

dessa personer. 

 

Beroende: För att underlätta för dig som läsare kommer vi enbart skriva beroende, 

och alltså inte missbrukare, när vi syftar på personer med alkohol- och 

narkotikaproblem. Vi är medvetna om att detta i vissa fall kan skilja sig, en som är 

beroende behöver inte alltid vara missbrukare till exempel. Att vi väljer bort att 

skriva missbrukare är av anledningen att det kan finnas en problematik med 

beroendet trots att det inte klassas som missbruk. När vi använder begreppet 

beroende inbegriper detta även begreppet missbruk. I de fall där begreppen 

missbruk/missbrukare används är det för att personen vi refererar till eller citerar har 

använt sig av begreppet. 

 

Al-Anon: En anhörigorganisation för anhöriga till personer med alkoholberoende. 

 

http://www.ne.se/missbruk
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2.  Forskningsdesign 

Under denna rubrik presenteras studiens forskningsdesign med motiveringar 

angående valen som gjorts. 

2.1 Val av metod 

Vår studie handlar om inställningen till de stödinsatser som finns för anhöriga till 

personer med beroende. Vi har beslutat oss för att genomföra en studie där fokus är 

på känslor och upplevelser. Studien är därför kvalitativ, där det empiriska materialet 

utgörs av intervjuer med både anhöriga och socialarbetare. Enligt Denscombe (2009) 

är en kvalitativ studie att föredra när målet är att undersöka åsikter, känslor, 

uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009, s 232). Vårt ämnesval är av 

personlig och känslig karaktär, och enligt Denscombe (2009) är kvalitativa intervjuer 

således att föredra till den typen av studier. Detta för att man vid en intervju av 

kvalitativ art kan vara mer personlig i sina svar, utveckla och även diskutera svaren 

(Denscombe, 2009, s 233).  

 

Vi har använt semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 

vi har våra frågor klara för oss, men ordningsföljden och strukturen är inte given, 

utan intervjupersonen har utrymme att vara utförlig i sitt berättande (Robson, 2002, s 

270). Att vi valt semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi ville att 

intervjupersonen ska ha stor frihet att berätta och utveckla, men ändå inte sväva iväg 

på annat än vad vi ämnar undersöka. Detta dels för att underlätta vår analys och dels 

att vi i vissa fall hade tidsbegränsning gällande intervjuerna. 

 

Vi har använt oss av intervjuguider under genomförandet av intervjuer (se Bilagor). 

Intervjuguiderna fungerade som stöd för vår del, för att inte tappa fokus eller 

glömma bort något vi på förhand ämnat fråga. Vi hade två intervjuguider, en för 

intervjuer med anhöriga och en för intervjuer med socialtjänsten. Vissa frågor 
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återfanns i båda, vissa frågor var omformulerade men berörde liknande sak ur 

motsatt perspektiv och vissa frågor gick bara att ställa till den ena parten.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att man bör ha två intervjuguider inför en 

intervju. Den ena guiden innefattar studiens tematiska forskningsfrågor, och den 

andra guiden innefattar de frågor man ämnar ställa under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s 147). Våra intervjuguider var utformade på liknande sätt. Vi 

hade sex (guiden för socialtjänst) respektive sju (guiden för anhöriga) teman vi ville 

belysa och ställa frågor om. Under varje tema hade vi ett antal frågor som berörde 

temat i fråga.  

När vi konstruerat våra intervjuguider har vi utgått från Kvale & Brinkmanns (2009) 

exempel på olika typer av frågor, där man har inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande, specificerande, direkta, indirekta, strukturerande och tolkande frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s 150-151). Ambitionen var, både på förhand och under 

intervjun, att konstruera öppna frågor utan att leda eller styra informanten. I vissa fall 

var det dock oundvikligt att inte ställa en ledande fråga, men då var det främst för att 

förtydliga ett resonemang. 

 

Ambitionen har varit att arbeta så förutsättningslöst som möjligt. Detta för att inte 

styras av våra egna föreställningar under arbetets gång. Det är dock inte möjligt att 

bortse från den förförståelse som vi besitter. Birkler (2008) menar att man enligt 

hermeneutisk vetenskapsteori enbart kan tolka olika företeelser utifrån ens egen 

förståelsehorisont, och att fördomar därför inte går att bortse ifrån (Birkler 2008, s 

103). 

 

Vi har valt att låta vår empiri styra vårt val av teori, på så sätt att vi har valt teoretisk 

ansats efter att empirin inhämtats. Detta grundade sig i att vi inte ville vara 

påverkade av teorier när vi genomförde intervjuerna. Hade vi valt teori först fanns 

risken att söka efter svar som bekräftade teorin, och på så sätt riskera att missa 
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viktiga aspekter. Som skrivet ovan är det svårt att helt bortse från förutfattade 

meningar, och att då dessutom lägga till en teori som man vill att materialet ska 

passa in i får studien att bli för konstruerad på förhand.  

 

2.2 Urval 

I vår studie används informanter som representerar anhöriga och informanter som 

representerar socialtjänst. Vår urvalsmetod har varit ett icke-sannolikhetsurval, vilket 

innebär att informanter inte slumpmässigt väljs ut (Denscombe, 2009, s 36-38). 

Istället har vi valt personer som har erfarenhet av eller anknytning till det vi i denna 

studie ämnade undersöka. Detta för att studien inte skulle missa sitt syfte genom att 

vi använde oss av fel informanter.  

 

De typer av icke-sannolikhetsurval vi tillämpat är dels subjektiva urval och dels 

snöbollsurval. Subjektiva urval innebär att man väljer ut personer som man, av 

befogade anledningar, tror kan ge den bästa informationen (Denscombe, 2009, s 37-

38). Snöbollsurval innebär att man genom tips från exempelvis en informant 

kommer i kontakt med ytterligare potentiella informanter (Denscombe, 2009, s 38). 

Vi inledde med det subjektiva urvalet, genom att ta kontakt med personer som vi 

visste kunde ha information att delge. Därefter lät vi de personer vi kom i kontakt 

med att, om möjligt, föreslå ytterligare informanter. 

 

2.2.1 Informanterna 

Informanterna från socialtjänsten kom vi i kontakt med genom att vi via kommunens 

webbplats tog reda på de olika verksamheter där anhörigstöd fanns. De verksamheter 

vi fann var inte enbart riktade till anhöriga, utan de riktade sig, i många fall främst, 

till missbrukare och erbjöd utöver det stödet även stöd för anhöriga.  

Vi kom i kontakt med två socialarbetare från en verksamhet. Denna kontakt skedde 

först via e-mail, där vi presenterade vår studie och frågade om intresset fanns att 

ställa upp på intervjuer. Efter att denna första kontakt etablerats planerade vi in ett 
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möte med båda två, där vi presenterade vår studie mer ingående och även fick en 

första inblick i deras verksamhet. Detta möte var av mer informell och informativ 

karaktär, och därför gjordes inga inspelningar av samtalet. Efter detta möte 

bestämdes att intervjuer skulle genomföras med båda två, då intrycket de gav visade 

på kunskap, erfarenhet och information. Intervjuerna genomfördes enskilt.  

 

Av ovanstående möte fick vi information om en annan verksamhet, som till skillnad 

mot ovan nämnda verksamhet använde sig av en behandling som grundas på De tolv 

stegen, och vi valde att ta kontakt med denna verksamhet. Kontakten etablerades 

genom e-mail och ett kort besök hos verksamheten, och även där fanns viljan att 

medverka i en intervju. Vi genomförde en intervju med en representant från denna 

verksamhet. 

 

Kontakten med anhöriga etablerades genom att vi via telefonkontakt med en 

anhörigorganisation fick information om att de har regelbundna träffar. Vi var med 

på en öppen träff i deras regi, där vi på förhand informerat att vi kommer närvara och 

sedan, under träffen, presenterade vår studie och frågade om intresse fanns att 

medverka i studien. Personen vi pratat med på telefon, som själv medverkar på 

mötena och således själv är anhörig, hade på förhand informerat övriga medverkande 

i gruppen om såväl vår närvaro som vår studie. Detta innebar att en person, som inte 

var närvarande på den träff vi var på, redan anmält sig intresserad. Eftersom denna 

person visat sig så villig valde vi att ta kontakt via telefon, där intervjutillfälle 

planerades in. Övriga två anhöriga vi intervjuade var två personer som vi etablerade 

kontakt med via träffen. 

 

2.2.2 Avgränsningar i urval 

Gällande de anhöriga har vi valt att inte avgränsa oss mer än att personerna själva 

ska ha upplevt sig vara anhöriga till någon som är beroende av alkohol och/eller 

narkotika samt att personen som vi intervjuade skulle vara över 18 år. Andra typer av 
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beroenden, såsom spelberoende, shoppingberoende etc. har vi valt att inte fokusera 

på. Vi har fokuserat på anhöriga till de som är beroende av något rusmedel, men om 

något annat beroende funnits utöver det är det inget som vi fokuserat på.  

Vi har inte avgränsat oss till en viss typ av anhörig, som till exempel barn eller 

förälder. Definitionen av anhörig är upp till den anhörige att bestämma. Vissa kan 

anse sig vara anhöriga när det gäller till exempel vänner, andra anser att det erfordras 

släktskap för att kriteriet anhörig ska vara uppfyllt. I vår studie har vi resonerat att så 

länge den person vi intervjuat ansåg sig vara anhörig, så var personen kvalificerad 

för att delta. Att vi valt att avgränsa oss till personer över 18 år har att göra med 

etiska aspekter, vilket vi redogör för under rubriken etiska överväganden. Att 

personen var över 18 år behövde således inte betyda att vi avgränsat oss att inte 

intervjua de som är barn till personer med beroende. Även om personen är över 18 år 

kan den berätta om hur det var att vara barn och anhörig, om personen i fråga har 

erfarenheter av detta. 

Avgränsningar i urvalet av socialarbetare har varit att vända oss till de som på ett 

eller annat sätt arbetar inom en verksamhet i kommunens och socialtjänstens regi. 

Verksamheterna skulle ha ett uttalat stöd som erbjuds även till anhöriga. De skulle 

också inrikta sig mot de substanser vi valt att fokusera på i vår studie, nämligen 

alkohol och/eller narkotika. 

 

2.3 Genomförande 

Efter att alla sex informanter, tre anhöriga och tre socialarbetare, var bekräftade 

bestämdes var och när intervjuerna skulle genomföras, samt hur lång tid de 

förväntades att ta. Vi ville alltid kunna erbjuda en plats att genomföra intervjuerna 

på. Denscombe (2009) menar att det är bra att genomföra intervjuer på en plats där 

det finns möjlighet att sitta avskilt och ostört, med bra akustik och tyst runtomkring 

(Denscombe, 2009, s 252).  

För att informanterna skulle känna sig trygga med val av lokal för genomförandet av 

intervju erbjöds möjligheten att vara med i bestämmandet av lokal. Detta resulterade 
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i att intervjuerna med socialarbetarna genomfördes på respektive arbetsplatser. Dessa 

lokaler var i rum som socialarbetarna i sitt arbete genomför sina samtal i. 

I en av intervjuerna med de anhöriga var vi hemma hos den anhörige, på dennes 

initiativ. De övriga två anhörigintervjuerna ägde rum i lokaler som vi hade bokat. 

 

Tidsmässigt tog alla intervjuer cirka en timme att genomföra. Intervjuerna med 

socialarbetarna var tidsbestämda på grund av att intervjuerna skedde på deras 

arbetstid. I dessa fall hade vi på förhand informerat om att det kommer att ta cirka en 

timme. Vi hann trots begränsad tid få svar på de frågor som formulerats i vår 

intervjuguide. 

 

Intervjuerna spelades in, detta med informanternas godkännande.  

Denscombe (2009) menar att intervjupersonen till en början kan känna sig osäker när 

samtalet ska spelas in, men att detta släpper efter en stund (Denscombe, 2009, s 259). 

Vi hade detta i beräkning, och försökte avdramatisera det faktum att intervjun 

spelades in. Informanterna gav ingen indikation på att störas av bandspelarens 

närvaro.  

Inspelningen av intervjuerna var för såväl vår som informanternas skull. För vår del 

var det fördelaktigt att inte fokusera på att anteckna informantens svar, utan istället 

lägga fokus på samtalet. För informanternas del var det en fördel att spela in, ty när 

det som sägs är inspelat minimeras risken att felciteras. 

 

Vi var båda närvarande under intervjuernas genomförande. Inga intervjuer 

genomfördes med mer än en informant åt gången. Att vi valde att vara två som 

intervjuar var inte från början självklart. Nackdelen har med intervjuareffekten att 

göra. Denscombe (2009) menar att forskaren kan påverka intervjupersonen genom 

sitt sätt att vara (Denscombe, 2009, s 244-245). Är vi då två personer är vi således 

fler som kan påverka informanten. Vi funderade också på om intervjupersonen skulle 

känna sig extra utsatt om vi var i numerärt överläge. Det är informanten som 
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förväntas delge personliga saker. Detta gör att informanten kan känna sig utsatt 

redan vid intervjuer med bara en forskare. Två personer ökar således denna risk.  

 

Fördelarna med att vara två är att det ena personen kan uppmärksamma information 

som den andre inte observerar. Detta både under och efter intervjun. Att båda 

medverkar innebär således att båda vet vad som sägs i intervjun redan från början, 

och kan därför omgående överväga val av teori och påbörja ett första skede av 

analys. Detta utan att behöva invänta en återberättelse av en intervju som genomförts 

enbart av den ena parten. Efter att ha vägt fördelar mot nackdelar valde vi att vara 

två. 

 

Vi var noggranna med att informera informanterna att vi planerade att vara två som 

intervjuar, och skulle informanterna nekat eller visat otrygghet inför det, så hade vi 

anpassat oss efter detta. Nu uppstod inga sådana situationer, informanterna hade inga 

synliga eller uttalade problem med att vi var två.  

 

En av oss hade huvudansvaret för att intervjuguiden följdes, den andres roll bestod i 

att återkoppla till frågorna. Detta för att vi skulle ha möjlighet att utnyttja de 

eventuella stickspår som intervjun tog. Under de sex intervjuerna var det en jämn 

fördelning av rollerna.   

 

Inför intervjuerna delades ett informationsdokument ut. Där informerades om 

studiens syfte, att intervjuerna skulle spelas in och att informanterna är anonyma. 

Detta informationsbrev delgavs informanterna för att de, utöver vår muntliga 

presentation av studien, även skulle ha informationen skriftligt. 

Efter att intervjuerna var genomförda informerades informanten att om han eller hon 

ville ändra, lägga till eller ta bort något som har sagts i intervjun, så har han eller hon 

möjlighet till detta.  
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2.4 Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades efter att de hade genomförts. Vi valde att transkribera 

hela intervjuer från början till slut på grund av att vi ville ha intervjuerna i sin helhet 

även i text. Transkriberingen delades upp jämnt sinsemellan. 

 

Gällande transkriberingen och de citat vi valt att publicera i denna uppsats vill vi 

poängtera att de är så gott som ordagrant citerade. Vi har dock tagit oss små friheter. 

Detta för att underlätta för läsaren. Upprepningsord såsom ”ehm”, ”liksom” etc. har i 

flera fall tagits bort, om de inte utgör en relevans för vad som sagts. Vi har även på 

egen hand valt att sätta punkter och kommatecken, istället för att skriva ut ett 

resonemang i en enda lång mening såsom den berättats.  

 

I resultat och analys har vi valt ut de citat från våra informanter om deras 

upplevelser, tankar och åsikter som vi ansett har relevans för det vi ämnat undersöka. 

Empirin har sedan analyserats med hjälp av vår valda teori och den tidigare 

forskning vi presenterat. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Det finns kritiska röster avseende vikten av validitet och reliabilitet när det gäller 

kvalitativa studier. Bland annat skriver Jacobsson (2008) om just denna problematik. 

Hon menar att validitet och reliabilitet inte är rätt verktyg för att fastställa 

trovärdigheten i en kvalitativ studie. Hon menar dock att det behövs någon sorts 

struktur på studien, så den inte framställs som att forskaren har kunnat gå till väga 

lite ”hur som helst” (Jacobsson, 2008, s 165-166). 

 

Med validitet menas att man undersöker det man ämnar undersöka, och att detta görs 

på rätt sätt (Denscombe, 2009, s 378). Vi hade på förhand bestämt oss för att 

fokusera på upplevelser och åsikter om stödet för anhöriga, och det är där vi hamnat 

när vi sedan genomfört såväl intervjuer som analys. En risk med vår studie gällande 
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validitet har varit att vi skulle glida ifrån vårt ämne, och istället börja inrikta oss på 

att förklara mer allmänt ”hur det är att vara anhörig”. Detta har vi haft i beaktning 

under hela arbetsprocessen, vilket har gjort att vi inte råkat ut för att missa vårt 

tänkta ämne. Vi hade våra två intervjuguider formulerade, och i dessa var frågorna 

fokuserade på stödet. Intervjuguiderna var således ett stöd så studien inte missar sitt 

syfte. På så sätt får validiteten i vår uppsats anses som god, vi har undersökt det vi 

ämnat undersöka. 

Att detta gjorts på rätt sätt uppnås genom vårt val av metod. Detta då vi använt oss 

av en kvalitativ ansats som givit oss möjlighet att undersöka dessa företeelser. Att vi 

valt intervju gör att de data vi erhållit är inhämtat från personer som studiens syfte 

berör. Urvalet får således en viktig funktion. Problem kan uppstå om urvalet är 

genomfört på ett felaktigt sätt, och för att undvika dessa problem har vi varit 

noggranna i våra förberedelser i urvalet.  

 

I vårt fall har vi genom noggranna förberedelser, såsom läst in oss på ämnet via 

tidigare forskning, förberett intervjuer med intervjuguider, informationsbrev till 

informanterna som berättar om studien etc. haft en struktur på arbetet. Att vi avsatt 

mycket utrymme i denna uppsats till att i detta avsnitt om forskningsdesign 

genomgående redogöra för våra val och vårt tillvägagångssätt har sin grund i att visa 

på trovärdigheten i uppsatsen. Vi har dessutom varit noggranna med att poängtera att 

uppsatsen är av kvalitativ art, vilket innebär att det är våra informanters subjektiva 

åsikter som presenteras och därför bör inte generaliseringar genomföras av detta 

material. 

 

Med reliabilitet menas att undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt, vilket visas 

genom att man vid upprepande av studien skulle få samma resultat om populationen 

är densamma (Denscombe, 2009, s 378). När det gäller reliabilitet, att 

undersökningen ska ge samma resultat vid upprepning, är det svårt att uppnå när det 

gäller kvalitativa studier. Detta eftersom metoden ämnar undersöka subjektiva 
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upplevelser och åsikter, vilket inte är generaliserbart i den utsträckning en kvantitativ 

undersökning är.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Vi har redan berört en del etiska aspekter vi tagit hänsyn till, men kommer under 

denna rubrik utveckla resonemangen.  

I ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetanskaplig forskning” 

som Vetenskapsrådet givit ut står det om fyra huvudkrav som finns gällande etik.  

 

Det första är informationskravet, som innebär att forskaren informerar personerna i 

sin studie om vilken roll de har i studien, att det är frivilligt och att de när som helst 

kan lämna studien (Vetenskapsrådet 2002, s 6-7). Detta tog vi i beaktning med hjälp 

av tidigare nämnda informationsdokument, samt att redan innan informanten var 

bekräftat som intervjuobjekt informera om själva studien. Att vi tagit hänsyn till 

detta krav grundade sig i att vi ville intervjupersonerna skulle känna sig trygga med 

sin medverkan. 

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, som innebär att forskaren ska ha 

deltagarnas, och i vissa fall vårdnadshavares, samtycke till att viss information 

redovisas (Vetenskapsrådet 2002, s 9). Eftersom vi på förhand avgränsat oss till 

personer över 18 år, av anledningen att inte behöva samtycke från vårdnadshavare, 

så har det inte uppkommit problem med samtycke. Övrigt samtycke bekräftades av 

informationsdokumentet. 

 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. Med detta menas att den 

information forskaren får in ska behandlas på sådant sätt att ingen utomstående ska 

kunna ta reda på vem personen i studien är (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Detta tog 

vi hänsyn till genom att alla namn på informanterna är fingerade. Vi har även valt att 

inte redovisa var någonstans studien är genomförd, och om informanten berättat 
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något som riskerar att direkt knytas till eller förknippas med personen i fråga har 

detta inte redovisats. Det har dock varit upp till oss att bedöma, och informanterna 

har som tidigare nämnts gett sitt samtycke till att allt som spelats in får användas i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär även att materialet vi har, till exempel 

bandinspelningar från intervjuer, ska förvaras på sådant sätt att ingen utomstående 

kan ta del av det. 

 

Den fjärde och sista punkten är nyttjandekravet, som innebär att material om 

enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, 

s 14). Eftersom vi redovisar materialet på ett sådant sätt att deltagarnas identitet inte 

går att spåra kommer denna uppsats inte att skada informanterna. Det insamlade 

material vi själva har, där deltagarnas identitet är lättare att spåra, kommer inte att 

användas till något annat än vår uppsats. 

 

Utöver dessa allmänna krav, samt vad vi behandlat i tidigare avsnitt, ville vi visa 

informanterna respekt, både för integritet och personligt i bemötandet. Gällande de 

anhöriga har vi haft i beaktning att ämnet kan vara extra känsligt för dem, eftersom 

deras berättelser är mer personliga. Gällande socialarbetarna har vi behandlat dem 

med samma respekt, men här har etiska aspekter inte varit av samma dignitet. Detta 

eftersom de representerar en verksamhet, och alltså inte är lika personliga i sina svar. 

Eftersom våra informanter varit samarbetsvilliga och positivt inställda till studien har 

det inte uppstått några större etiska dilemman, utan vi har varit öppna med hur vi 

tänkt oss studien, vilket informanterna accepterat. 

 

2.7 Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats jämnt mellan oss båda. I praktiken har det inneburit att vi i 

skrivandeprocessen växlande författat utkast till respektive del, och därefter 

gemensamt färdigställt alla delar. De delar av arbetet som inte bestått av skrivande 

har vi gemensamt haft ansvar för. Det arbetet har bestått av kontakt med informanter, 
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bokning av grupprum, inläsning av litteratur kopplad till ämnet och kontakt med 

handledare.
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3.  Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som har genomförts angående 

anhöriga till personer med beroendeproblematik. Den tidigare forskningen består av 

artiklar, böcker och avhandlingar som är relevanta för undersökningens syfte. 

 

3.1 Familjen som en resurs 

Cecilia Thomas och Jacquline Corcoran (2001) har genomfört en kvalitativ 

forskningsöversikt där de har studerat utfallet av de interventioner som riktats mot 

familjer där alkohol- och drogmissbruk förekommer (Thomas & Corcoran 2001, 

s.4). Metodologiskt har de sökt efter forskningsartiklar i olika databaser för att finna 

relevanta artiklar. De har också letat analogt, och även via källförteckningar i vissa 

artiklar kommit i kontakt med forskning som har varit relevant för deras 

forskningsöversikt. De har granskat trettiotre artiklar i vilka de har sökt samband för 

att kunna göra generaliseringar. I sitt resultat andrar författarna bland annat att 

alkohol- och drogmissbruk får stora konsekvenser för familjens dagliga funktioner, 

relationer och ansvarsområden. Barn som växer upp med föräldrar som missbrukar 

riskerar också att själva utveckla allvarliga problem i större utsträckning än de barn 

som växer upp i en familj utan missbruk. Psykisk ohälsa, depression, eget missbruk 

och kriminalitet är några av de företeelser som dessa barn är mer benägna att 

anamma enligt forskarna (Thomas & Corcoran 2001, s.3). Studien, som är 

genomförd i USA, pekar på att det finns förtjänster med att familjen försöker få den 

missbrukande att starta behandling, i motsats till tankarna om att den anhörige skall 

ta avstånd från missbrukaren. De lyfter fram forskning som menar att familjen 

genom en familjeterapiträff och en självhjälpsmanual kan erhålla verktyg för att 

påverka missbrukaren att uppsöka hjälp. Detta kan också påverka den anhörigas 

hälsa positivt genom bland annat minskad depression (Thomas & Corcoran 2001, 

s.23). Författarna menar också att i de fall där missbrukaren inte är villig att erkänna 

sitt missbruk så kan partnern, med viss framgång, påverka honom eller henne att 

erkänna sitt missbruk och söka hjälp för det. I nästa steg kan det vara lyckat att 
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partnern är med i behandlingen tillsammans med den missbrukande (Thomas & 

Corcoran 2001, s.23). 

 

3.2 Familjen som en försvårande omständighet för rehabilitering 

Lior Gideon (2007) visar i sin artikel det motsatta, att familjen istället blir en 

belastning för den före detta missbrukande. Det är en kvalitativ studie bestående av 

trettionio intervjuer där forskaren har intervjuat före detta fångar med drogmissbruk 

från Israel. Flera av respondenterna i studien vittnar om att de känner sig 

missförstådda när de väl blev ”rena” från sitt missbruk. Eftersom deras anhöriga inte 

själva hade genomgått någon behandling i hur de skulle hantera faktumet att den före 

detta missbrukande inte längre missbrukar så blev situationen stressande. Särskilt 

prövande var det för de familjer där ingen annan missbrukade. Det blev nya krav på 

ex-missbrukaren, krav som inte gick att leva upp till. Om de anhöriga i dessa fall 

hade medverkat i någon form av anhörigbehandling så hade resultatet blivit ett annat 

(Gideon 2007, s.6-9). Slutsatsen är att det är av stor vikt för de anhöriga att delta i 

någon form av samtal eller behandling för att ha ett förhållningssätt som fungerar när 

balansen i familjen är ändrad (Gideon 2007, s.13). 

 

3.3 Informellt socialt nätverk 

Ragnhild Andresen, fil. Dr. vid universitetet i Tromsö skriver om det informella 

sociala nätverket. Detta nätverk innefattar vänner och övrig familj, som är ett stort 

och viktigt stöd för individer i många fall. Det informella nätverket är inte lika enkelt 

att engagera i frågan när det kommer till anhöriga med sociala problem, som det är i 

vardagliga råd. I boken (2002) Sociala nätverk, grupper och organisationer anför 

Andresen att föräldrar använder det informella sociala nätverket vid hjälp och stöd i 

frågor som berör barnen, men i de fall där barnet missbrukar så är det inte lika 

självklart. Detta på grund av att dessa föräldrar känner att det finns en risk att de ses 

som misslyckade om de skulle berätta att deras barn missbrukar droger. Det är alltså 

inte enbart den missbrukande själv som blir stämplad som avvikare, även föräldrarna 
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upplever sig själva som otillräckliga individer, med känslor av skuld och skam som 

följd. I ljuset av det så har socialtjänsten ett stort ansvar i att vara det stöd som 

föräldrarna till de missbrukande ungdomarna behöver. Andresen menar att det är av 

betydelse att finna en terapiform som når både den enskilde och det sociala nätverket 

(Andresen 2002, s.107-109). Andresen framhåller familjens förmåga i 

rehabiliteringen av den drogmissbrukande ungdomen. Hon vill att vi ska se fördelen 

med att använda familjen som en resurs i arbetet med missbrukaren och ser positivt 

på att involvera familjen. Genom att familjen är samlad så kan ungdomen få 

förståelse för föräldrarnas situation och vice versa, och detta leder till en effektivare 

behandling (Andresen 2002, s.110). 

 

3.4 Hansson & Zetterlind 

I vår studie används två avhandlingar. Den första avhandlingen heter ”Relatives of 

alcoholics” och är skriven av Ulla Zetterlind (1999). Denna avhandling är indelad i 

fem olika studier där studie ett är relevant för denna undersökning.  

 

I studie ett genomförs en jämförelse mellan två olika informationsmetoder för hur 

man kommer i kontakt med anhöriga till alkoholister med information om det stöd 

som finns, samt åsikter om stödet. De olika informationsmetoder som användes var 

en standardiserad och en individuellt anpassad metod. 

Tillsammans med olika verksamheter/organisationer gjordes en film som 

presenterade olika typer av stöd.  

I den standardiserade metoden introducerades först den beroende (patienten) för 

studien. Detta var ett informationsmöte på ungefär tio minuter. Därefter genomfördes 

en formell förfrågan. Om patienten gick med på att delta i studien kontaktades den 

anhörige och informerades om studien. Om den anhörige gick med på att delta 

visades ovan nämnda videofilm. 

I den individuellt anpassade metoden samarbetade forskaren med den sjuksköterska 

som stod patienten närmast. Sjuksköterskan genomförde dagliga samtal med 
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patienten, där till exempel frågor och information om studien kunde behandlas. Det 

huvudsakliga problem som uppstod var att få patienten att gå med på att den 

anhörige inkluderades i studien. Informationen om studien tog här cirka 45 minuter. 

Om patienten accepterade att den anhörige kontaktades upprättades denna kontakt av 

sjuksköterskan, antingen personligen eller via telefon. Därefter träffades forskaren, 

den anhörige och sjuksköterskan för ytterligare information om studien. Om den 

anhörige accepterade ett deltagande visades videofilmen.  

Efter att ha sett filmen fick deltagarna, både i den standardiserade och i den 

individuella modellen, rangordna de olika stöd som erbjudits i filmen. 

Rangordningen skedde på så sätt att den anhörige fick rangordna de tre mest önskade 

stödet, där det första fick tre poäng, det andra fick 2 poäng och det tredje fick en 

poäng. Både i den standardiserade och i den individuella var det tydligt vilka tre som 

var de främsta. De tre stöd som föredrogs av de anhöriga var professionellt 

gruppstöd, individuellt stöd och familjestöd. Övriga stöd som hade presenterats var, i 

kronologisk ordning, Al-Anon, Länkarnas familjeprogram och socialtjänstens stöd. 

Dessa stöd hamnade märkbart efter de tre främsta i rangordningen. 

Resultatet efter ett års uppföljning visade att fler deltagare i den individuellt 

anpassade informationsmetoden hade fått sitt önskade stöd, jämfört med de i den 

standardiserade informationsmetoden. 

 

Den andra avhandlingen är skriven av Helena Hansson (2007) och heter 

”Interventions in Adult Children and Spouses of Alcoholics”. Hon gör i sin 

avhandling två studier, där den första är relevant för denna studie. 

Hanssons (2007) studie handlar om tre interventionsprogram riktade till personer 

som är anhöriga till alkoholmissbrukare. Utgångspunkterna i studien har varit att 

undersöka olika former av stöd, vilka som kan vara att föredra, vikten av tid gällande 

stödet samt individuell behandling kontra gruppbehandling. 

Studien innefattar 39 anhöriga till alkoholberoende, och dessa 39 erbjöds en av tre 

följande insatser; 1) standardiserad information vid ett tillfälle, 2) fyra sessioner av 



 

29 
 

träning i coping (som alltså innebär sätt att hantera påfrestningar och stress), 3) 12 

gruppsessioner fördelade på två gånger i månaden under en sexmånadersperiod. I 

den första gruppen ingick 14 personer, i den andra ingick 13 personer och i den 

tredje ingick 12 personer.  

I studien genomfördes uppföljningar efter 12 respektive 24 månader. Efter 12 

månader visade alla tre olika insatsgrupper en minskning av psykiska symptom. 

Informationsgruppen visade en tendens till mindre förbättring jämfört med de två 

övriga insatserna.  

Efter 24 månader kunde man se att förbättringarna sker främst under de första 12 

månaderna, och att det som sker gällande förbättring därefter är stabila. 

Förbättringarna uttalades i större utsträckning efter 24 månader jämfört med efter 12 

månader. Förändringar gällande mentala symptom var tydligt mindre i 

informationsgruppen jämfört med de två övriga. Resultatet visar, enligt författaren, 

således att information vid ett tillfälle kan vara effektiv när det gäller 

copingstrategier, medan psykiska symptom kräver en längre tids behandling för att 

minskning ska se.
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4.  Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik redogörs för de teoretiska utgångspunkter som använts som 

redskap i analysen av empirin. 

 

4.1 Symbolisk interaktionism  

Studiens teoretiska utgångspunkt finns inom den symboliska interaktionismen. 

 

Symbolisk interaktionism är en inflytelserik gren inom sociologin som behandlar 

människors möten, ofta i vardagslivet. Mead, vars tankar ses som grundläggande 

inom symbolisk interaktionism, menade att en människas jag kan ses som en social 

produkt. Grundtanken inom symbolisk interaktionism är att det är den subjektiva 

uppfattning av situationen som en individ befinner sig i som avgör hur den handlar i 

den (Lindgren 2007, s.155). Goffman, som betraktas som en av de främsta 

teoretikerna inom symbolisk interaktionism, strävar efter att förstå underliggande 

faktorer i det sociala samspelet människor emellan, som leder till att en enskild 

individ handlar på ett visst sätt (Lindgren 2007, s.154).  

 

4.2 Stigma 

Nedan redogörs för ett antal begrepp ur Goffmans teori om stigma som är relevanta 

för studien. 

 

4.2.1 Historik 

Ordet ”Stigma” formulerades redan av de gamla grekerna. Då betecknade ordet en 

individ som bokstavligen blivit brännmärkt eller skuren. Detta för att gemene man på 

så vis skulle vara medveten om att personen ifråga var förbrytare, eller på något 

annat sätt gjort någon oförrätt gentemot samhället. Detta gjordes för att de andra 

medlemmarna i samhället skulle vara medvetna om vem de skulle undvika. I modern 

tid är innebörden på många sätt densamma, med undantaget att det istället handlar 
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om att den stigmatiserade individen enbart erhåller skammen som det medför att vara 

brännmärkt (Goffman 1963, s.11). 

 

4.2.2 Tre olika former av stigma 

Goffman identifierar tre sorters stigma: Kroppsliga missbildningar, etniska 

skillnader, såsom land- eller religionstillhörighet och olika former av avvikande 

delar i den personliga karaktären. Under den sistnämnda kategorin finns företeelser 

såsom viljesvaghet, homosexualitet eller alkoholism (Goffman 1963, s.14). Det är i 

den tredje kategorin målgruppen i denna studie faller in under. Goffman (1963) 

menar att personerna i alla dessa kategorier är föremål för det som syfte som 

grekerna hade när de formulerade begreppet stigma, att den stigmatiserade individen 

innehar en egenskap som får människor att vända sig från den samma (Goffman 

1963, s.15). 

 

4.2.3 Att bli kvitt stigmat 

Den stigmatiserade individen kan ta till okonventionella metoder för att bli kvitt 

stigmat. Den stigmatiserade blir i det närmaste desperat i sin iver att bli vad Goffman 

beskriver som normal. Det leder till att hon kontaktar övertygande hjälpare som på 

ett eller annat sätt tror sig veta lösningen. Det ger en uppfattning om hur starkt ett 

stigma kan påverka en människa. Den stigmatiserade personen försöker också ta till 

metoder som i vanliga fall hade varit uteslutna. Goffman lyfter som exempel på detta 

fram människor som trots handikapp arbetar hårt för att bli expert på att klättra i berg 

eller åka skidor (Goffman 1963, s. 20). 

 

4.2.4 Grupper och stigma 

Goffman skriver om att individer i olika kategorier bildar grupper, som till exempel 

Anonyma Alkoholister (Goffman 1963, s.34). I boken tar författaren upp en man 

som vittnar om hur skönt det är att i sin gemenskap kunna släppa sitt stigma, i det 

här fallet hörselskada, och slippa tänka på huruvida någon tittade när han ändrade 
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volymen på sin hörapparat eller om någon skulle lägga märke till sladden som 

slingrade sig från örat (Goffman 1963, s.32).  

Samtidigt som gruppen kan underlätta för den stigmatiserade, som vi ser i 

ovanstående exempel, så kan gruppen också begränsa den enskilde. Individen blir 

låst till den skara av personer som besitter samma stigma som henne själv. För om 

personen anser sig tillhöra de ”normala” så visar hon prov på illojalitet (Goffman 

1963, s.137). 

 

4.2.5 Informationskontroll 

En individ med ett stigma vill inte att ”Normala” personer skall känna till sin egenhet 

och tar därför till olika strategier för att dölja sitt tillkortakommande. Det kan handla 

om att röra sig i vissa kretsar, eller att känna sig tvungen att dölja sitt stigma, eller 

föra andra personer bakom ljuset (Goffman 1963, s.114). Goffman menar att en 

vanlig strategi för den med stigmat är att hålla skenet uppe för den stora massan, 

samtidigt som individen har en mindre skara människor, av nära vänner, som får veta 

allting. Individen kan på det här viset kontrollera den information som kan skada 

henne (Goffman 1963, s.117). 

 

4.2.6 Passering 

Passering innebär att en individ som innehar ett stigma undviker, eller parerar, andra 

personer att få chansen till kännedom om stigmat. Individer som är stigmatiserade av 

något fysiskt besvär kan i vissa fall röra sig i sådana miljöer där stigmat är 

svårupptäckt. Goffman (1963) tar upp ett exempel där en blind man kan sitta i en 

mörk bar och bli tagen för att vara seende. I sin teori behandlar han även individer 

med rent sociala stigman, som till exempel homosexuella och kriminella, som i 

sammanhang med jämlikar kan vara fullkomligt öppna med sina stigman, men i 

andra är helt diskreta med dem (Goffman, 1963, s.94). 
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4.3 Bauman & May 

Under denna rubrik lyfts för studien relevanta perspektiv ur Bauman & Mays (2001) 

bok ”Att tänka sociologiskt”. 

 

4.3.1 Vi och De 

Författarna skriver om ”vi” och ”de” att:  

 
”Den ena kategorin omfattar de grupper som vi känner att vi tillhör och förstår. Den 

andra omfattar dem som vi inte kan eller vill tillhöra”(Bauman & May 2001, s.47). 

  

När det har bekräftats ett vi och de-förhållande mellan två grupper enligt citatet ovan 

så bildas det lätt fördomar om respektive grupp. Det skapas mallar i form av 

stereotypa uppfattningar, fördomar, om den andra gruppen. Det leder till att ”vi” tar 

avstånd från ”de”. De grupper som vi själva inte är en del av kan upplevas som 

skrämmande just för att ”vi” inte känner till vilken agenda den motsatta gruppen har. 

Författarna skriver också att ”vi” blir än mer distanserad till ”de”, och vice versa, 

genom att man misstänker att den andra gruppen bildar liknande fördomar om ”oss”. 

Detta förstärker känslan av tillhörighet inom gruppen (Bauman & May 2001, s.48). 

 

4.3.2 In- och utgrupp 

Bauman & May (2001) hänvisar till Foucault och Derrida som formulerade tankarna 

om att det är med hjälp av personerna runt omkring oss som vi kan definiera oss 

själva. De menar alltså att en individ inte har någon kärnidentitet att utgå ifrån, utan 

att det är de egenskaper som en annan individ inte är, som definierar den egna 

identiteten. På samma sätt menar Bauman & May (2001) att det förhåller sig med 

gruppers identitet. Genom att inte inneha vissa attribut så skapas bilden av gruppen, 

snarare än att den skapas av vilka attribut den faktiskt besitter (Bauman & May 

2001, s.48). Det är detta som de kallar in- respektive utgrupp. Det är också av stor 

vikt för gruppens identitet att det finns en grupp som den inte samarbetar med, en 
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motståndare som har värden som inte den egna gruppen står för (Bauman & May 

2001, s.48).
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5 Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras resultat och analys. Detta har indelats i tre teman 

som besvarar frågeställningarna. Analysen sker utifrån tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. 

 

5.1 Informanterna 

5.1.1 Anhöriga 

Lena: Lena är i sextioårsåldern. Hon har tidigare arbetat med personer med 

beroendeproblematik. Hennes man är före detta alkoholberoende.  

 

Lotta: Lotta är i fyrtioårsåldern. Hon har två närstående personer med 

beroendeproblematik. Lotta är vuxet barn till person med beroende.   

 

Tomas: Tomas är i trettioårsåldern. Även han är anhörig till två personer med 

beroendeproblematik, och är vuxet barn till person med beroende. 

 

5.1.2 Socialarbetare 

Kalle: Kalle arbetar med personer med alkohol- och drogberoende. Verksamheten 

han arbetar på har inslag av tolvstegsmetoden. Arbetsplatsen erbjuder stöd till såväl 

beroende som de anhöriga till dem med beroende. Kalle har arbetat inom detta 

område i cirka tio år. 

 

Mats: Arbetar på en verksamhet som vänder sig till individer med narkotikaberoende 

och de anhöriga till dem. Arbetet består av individuella samtal. Har varit inom 

verksamheten i över femton års tid. 

 

Malte: Har mångårig erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik. Arbetar 

tillsammans med Mats. 
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5.2 Känslor avseende relationen mellan anhörig och socialtjänst 

 

När Lena mådde så dåligt att hon kände sig tvungen att söka hjälp för att komma till 

rätta med sin anhörigproblematik kontaktade hon socialtjänsten, men enbart för att 

den vägen komma i kontakt med en självhjälpsorganisation: 

 

”[…]Där hade dom ett telefonnummer hem till en som var i Al-anon, och det 

telefonnumret fick jag, och dom skulle inte ha lämnat ut det. Det var ett privat 

nummer som jag hade kunnat spåra hur lätt som helst då. Men dom gjorde ett 

misstag och lämnade det till mig. När jag ringde till Al-anon svarade en person som 

jag kände då, visade det sig. Så jag sa ju inte vem jag var utan jag förställde rösten 

istället och så gick jag inte alls på Al-anon. Utan det dröjde ganska lång tid till. Men 

bortsett från det så har jag ju inte sökt nåt annat stöd, och det handlar ju om min 

bakgrund, tror jag ju dels då, att jag var socionom och hade gjort min praktik på 

socialtjänsten. Och det skulle ju aldrig ha fallit mig in att gå dit… Och ni vet att det 

är så skamfyllt att vara anhörig till en alkoholist, fast jag visste genom min 

teoretiska utbildning att det inte var det. Men när man hamnar i det själv så blir det 

en annan sak. Jag ville ju inte att nån i hela världen skulle få veta hur det var. Så att 

gå och söka hjälp där, det var otänkbart. Det fanns inte”(Lena). 

 

En stigmatiserad människa vill visa att den klarar saker som en normal individ klarar 

(Goffman, 1963, s.20). Utifrån stigma så ser man att Lena inte vill riskera att bli mer 

stigmatiserad än vad hon i det läget är. Trots att Lena, genom sina egna erfarenheter, 

vet hur arbetet förhåller sig inom socialtjänsten så valde hon bort att söka stöd där, 

på grund av att hon vill minimera känslan av att vara en avvikare från normen. 

 

5.2.1 Arbetssätt 

Lena berättar att det stödet som hon var ute efter inte fanns i socialtjänstens regi då 

hon sökte hjälp. Hon menar att det inte var aktuellt att söka hjälp på grund av att 

deras sätt att arbeta inte går ihop med hennes sätt att se på 

alkoholberoendeproblematiken: 

  

”Och det har inte varit fokus på anhöriga då, utan det har fortfarande varit fokus på 

alkoholisten, eller den som missbrukar då. Och det har handlat om att man ska 

försöka hjälpa och stötta dom då i behandlingen så som vi eller folk i 
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tolvstegsbehandlingen försöker få folk att låta bli. Alltså att hjälpa så man stjälper 

om ni förstår va”(Lena). 

 

Hon är av åsikten att individen med beroendeproblematiken själv måste ta sig ur sitt 

beroende. Mats från socialtjänsten lyfter fram den anhörigas del i behandlingen, och 

menar att om man hjälper de anhöriga så hjälps även de med beroendet:  

 

”Det är ju väldigt viktigt att dom anhöriga står på benen hela resan ut, både för sig 

själv naturligtvis, för egen del, men också för deras anhörige som har problemen. Så 

är ju ingen betjänt av att anhöriga klappar ihop, bryter ihop eller går in i väggen. 

Det händer ju att vi upplever att det kan vara nära ibland och då säger vi just dom 

här sakerna. Det är ingen som tjänar på att du går i väggen, utan om du kan 

förhindra det så är det jättebra. Genom att försöka ta ett steg tillbaka, alltså inte 

vara så involverad, kanske åka på semester med nån du vill. Ta en time-out liksom, 

bara för att få lite energi och kraft igen, så att du orkar fortsätta för din egen del 

och fortsätta vara ett stöd för den som är anhörig till dig”(Mats).  

 

Thomas & Corcoran (2001) menar att det finns förtjänster med att blanda in familjen 

för att få den beroende att söka hjälp, och därmed blir den anhörige direkt involverad 

i behandlingen av individen med beroendeproblematik. Att den anhörige därmed ser 

att det finns chans att påverka individen med beroendet kan också påverka den 

anhörigas hälsa positivt, enligt Thomas & Corcoran bland annat genom att den 

anhöriga minskar risken för depression (Thomas & Corcoran 2001, s.23).  

Lena motiverar den skilda åsikten från socialtjänstens sätt att arbeta på följande sätt:  

 

”Jag har ju stött på anhöriga som tycker att dom har fått väldigt underliga råd. […] 

Detta är ju uppgifter som jag har fått från folk jag har jobbat med va, anhöriga. Och 

hur dom har tolkat saker och ting det kan ju inte jag stå för. Men är det på det sättet 

så är det inte det som jag tycker”(Lena).  

 

Utifrån teorin Vi och De skapar den ena gruppen förutfattade meningar om den 

andra gruppen (Bauman & May 2001, s.48). I det här fallet beträffande 

arbetsmetoderna. Lena har, via sin andrahandsinformation från personer i liknande 

situation som hon själv är i (”Vi”), dragit slutsatsen att Socialtjänsten (”De”) arbetar 

på ett sätt som inte är adekvat för henne. Hon har inte själv tagit del av stödet, utan 

väljer bort det på grund av informationen hon delgivits från andra. 
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Kalle, som arbetar inom en verksamhet där man utgår från tolvstegsprogrammet, 

säger följande: 

 

”Vi fokuserar ju på dom och inte på den som dricker eller drogar. Alltså den som 

kommer hit… Han eller hon… Den anhöriga alltså som kommer hit för sin skull, det 

är det första vi säger till dom… Om nån kommer hit och säger att min man dricker 

så lyckas inte vi få mannen nykter, det är alltså inte alls det som det handlar om. 

Utan det som det handlar om är att vi ska försöka få den som kommer hit att börja 

leva SITT liv”(Kalle). 

 

5.2.2 Bemötande 

Kalles verksamhet har olika sätt att möta de anhöriga i behandling. De två former 

som Kalle framhåller är enskilda samtal där Kalle, utifrån tidigare erfarenheter, 

diskuterar med den anhöriga om hur situationen kan tänkas se ut. Men det han helst 

skulle vilja erbjuda de anhöriga är gruppsamtal: 

 

” Ja, jag skulle ju önska att man hade grupper. Det är ju därför vi har grupp när det 

gäller själva beroendet, för att vi tycker att det är sån fördel att människor som har 

liknande problem sitter… Alltså det ger så mycket… Ett plus ett blir inte två utan det 

blir tre. När man sitter flera stycken. ”Du” säger nånting, ”du” säger nånting, 

spinner vidare på det och känner igen nånting från era två. Det blir alltså så kallad 

synergieffekt, eller vad det heter. Som inte blir samma om man sitter två 

stycken”(Kalle). 

 

Det går att dra paralleller mellan det Zetterlind (1999) menar i sin avhandling och 

Kalles önskan om tillgänglighet till ett professionellt gruppstöd för de anhöriga. I 

avhandlingen är det flest personer med anhörigproblematik som önskar behandling i 

form av ledda gruppsamtal. Detta är något som socialtjänsten erbjuder, men då 

fordras det att det finns en målgrupp som är mottaglig för stödet. Även Goffman 

(1963) menar att det underlättar för de stigmatiserade personerna om de är 

tillsammans, trycket från vad andra människor ska tycka och tänka om dem släpper 

om det finns ett forum där den enskilde kan ventilera sina bekymmer tillsammans 

med dem som befinner sig i en liknande situation (Goffman 1963, s.32). 

Kalle är frustrerad över att de anhöriga inte utnyttjar den hjälp som finns: 
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”Alltså, det finns ju mer saker än vad som utnyttjas. Det som saknas är ju att folk 

ska våga använda sig av det. Det finns ju en begränsning i att det är… Fast vi 

drabbas ju inte riktigt av det ändå, men lite begränsning ligger det ju i det att vi 

tillhör socialförvaltningen. Och det är ju ett laddat ord det”(Kalle). 

 

Kalles verksamhet ligger i en byggnad som rent geografiskt inte ligger nära 

socialtjänstens huvudbyggnad, men trots det så upplever han att det kan upplevas 

som en tröskel som är svår att ta sig över för den anhörige.  

Andresen (2002) lyfter det formella nätverkets ansvar ifråga om att reducera känslor 

av skuld och skam (Andresen 2002, s 107-109). Socialtjänsten försöker ta sitt ansvar, 

men det finns en försvårande laddning i att söka stöd som gör att människor trots 

sina besvär väljer att inte få hjälp med dem. Även om platsen där socialtjänsten 

arbetar inte är förknippad med kommunens arbete så är det organisationen i sig som 

står för laddningen.  

Goffman (1963) menar med begreppet passering att en stigmatiserad undviker att ge 

andra kännedom om stigmat. Detta genom att röra sig i miljöer där stigmat blir 

svårupptäckt (Goffman 1963, s 94). Var lokalerna finns kan således vara oväsentligt, 

det är att undvika att ge kännedom om sin problematik som utifrån Goffmans (1963) 

teori är orsak till att de anhöriga undviker socialtjänsten.  

Kalle berör även det Hansson (2007) redovisar i sin avhandling, att populariteten för 

socialtjänsten är låg hos de anhöriga. 

 

När det gäller bemötande anser de anhöriga att det först och främst hade varit bra om 

det funnits någon att ”bara prata med”, att kunna lätta på allt man har inom sig och 

veta att man inte är ensam. Att man uppmärksammas, framför allt om det gäller barn, 

att ha en vuxen att prata med. Tomas säger följande om hur han hade velat ha det: 

 

”[…] ”Vad är det här för miljö? Är det missbruk?” I så fall är det förödande för ett 

barn att växa upp i det. Så man ser till att dom får nån att prata med, nån som kan 

vara ett bollplank, i princip. ”Det här du lever i, du är inte ensam, och vi vet om 

det”. Bara det skulle vara bra”(Tomas). 
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Mats från socialtjänsten är inne på liknande spår när han berättar vad hans 

verksamhet erbjuder de anhöriga: 

 

”Det är att vi erbjuder samtal, alltså vi jobbar ju med samtal här, det är det vi 

håller på med. Självklart om man ser nån behöva, och det gäller både klienter med 

egen beroendeproblematik och anhöriga, om dom behöver mer hjälp eller annan 

hjälp, så är det klart att vi ska ju kunna informera om den.  Och kanske underlätta 

för dom att nå den genom att hjälpa dom att ta kontakt eller så, när dom inte kan 

göra det själva. Men annars är det ju samtalsbehandling vi sysslar med. Det är ju 

att genom att vara allmänt stödjande, lyssnande, förstående”(Mats). 

 

Mats belyser även att den kunskap han och hans medarbetare har kan vara av stor 

vikt för den anhörige. Dels kunskap om övrig hjälp, vad som finns, men även 

kunskap om den beroendes problematik, om drogerna och dess risker.  

Information och kunskap som Mats pratar om är något Tomas efterfrågar: 

 

”[…] Och kanske som det här, att sprida lite mer kunskap i nån form. Så att man 

bara får känna att man inte är ensam”(Tomas). 

 

Från de anhörigas sida ligger mycket fokus på att det ska vara smidigt att söka stöd 

hos socialtjänsten. Lena framhåller att det är viktigt att socialtjänsten är tillgängliga 

för de anhöriga. På frågan vad socialtjänsten kan göra för att nå ut till fler av de 

anhöriga svarar Lena:  

 

”Minimalt med byråkratiskt krångel, och ingen tidsspillan”(Lena). 

 

Detta är något som socialtjänsten arbetar med. Målet på Maltes arbetsplats är att de 

ska kunna ta emot den som söker hjälp samma dag som de söker hjälp: 

 

”Det som är vår, vad ska man säga, främsta och viktigaste del i arbetet egentligen, 

och en förutsättning för att man ska få en bra relation med dom som kommer hit, det 

är att fokusera på mottagandet. Att det ska vara lätt att ta sig hit. Ringer man och 

säger att man behöver hjälp så ska det förhoppningsvis kunna ske samma dag, att 

man tar emot någon. Och då får man räkna med att vi förlänger vår arbetsdag med 

nån timme, om det skulle vara så. Och det är rätt självklart för oss att göra det. 

Skulle det vara så att det är flera som har ringt samma dag då, då får man väl ta 

nästa dag då kanske”(Malte). 
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Bauman & May (2001) menar i sina teorier om Vi & De att den ena gruppen, ”Vi”, 

skapar förutfattade meningar om den andra gruppen, ”De” (Bauman & May 2001, s 

48). Lena menar att det ska vara minimalt med byråkratiskt krångel och att hjälpen 

ska gå att få omgående. Malte säger att gällande tid försöker de i största möjliga mån 

att ge hjälp så fort som möjligt. 

 

Både representanter från socialtjänsten och de anhöriga själva säger att det krävs ett 

stort mod hos den anhöriga för att söka hjälp och att det är av stor vikt från 

socialtjänstens sida att kunna ta emot den sökande individen när det modet visar sig. 

Kalle säger följande: 

 

”Alltså, dom som inte kommer hit sen, dom drar ju öronen åt sig av den anledningen 

att… Att dom märker att vi fokuserar på dom. Eftersom vi är ganska tydliga med att 

det inte är den anhörige som dricker eller drogar som är anledningen att man 

kommer hit på anhörigsamtal. För att det är inte den vi kan hjälpa, utan den vi kan 

hjälpa är den som kommer hit. Vi kan inte hjälpa nån annan”(Kalle). 

 

De anhöriga som söker sig till Kalles arbetsplats och sen ”drar öronen åt sig” har 

sökt hjälp trots att de i själva verket inte vet vad den hjälpen innebär. Det stämmer 

överens med Goffmans (1963) teorier om stigma, att individer kan ta till 

okonventionella metoder för att bli kvitt sitt stigma (Goffman 1963, s.20).  

 

Lotta berör en annan aspekt när det gäller tid: 

 

”Jag har inte känt mig tilltalad av dom där annonserna. Det är någonting som har 

varit, som fortfarande finns kvar inom mig, men det är ingen akut situation”(Lotta). 

 

Lotta har inte sökt sig till socialtjänst, och grundar det bland annat på 

tillgängligheten och ovanstående tidsaspekt: 

 

”Just det här att jag kände ju inte mig tilltalad när jag läste det här om 

verksamheten till exempel. Därför det framgår inte att man kan ha lämnat relationen 

och ändå få hjälp”(Lotta). 
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5.3 Ovilja till hjälp av socialtjänst 

Sista citatet Lotta gav på föregående sida leder in på detta tema, nämligen varför 

anhöriga inte söker hjälp eller stöd från socialtjänsten. Lotta berör en aspekt ovan 

som rör olika verksamheters förmåga att informera om det stöd som erbjuds. 

Representanterna från socialtjänsten vittnar om en medvetenhet angående detta, och 

att det är något de kan bli bättre på. Mats berättar: 

 

”[…] Och där är ju ett pedagogiskt problem. Alltså det är ju en mänsklig rättighet, 

det är skatteåterbäring att göra det (söka hjälp, vår anm.). Det hjälper ju verkligen 

om vi kan, och där kan vi säkerligen göra jättemycket, att anlita pr-företag och 

allting. Det är en rättighet man har, man kan få hjälp här. Man ska inte behöva vara 

rädd att man hamnar i register om det inte är någon sån risk va. Att marknadsföra 

oss på rätt sätt, inte bara oss här utan socialtjänsten överhuvudtaget”(Mats). 

 

Mats berör här även en annan aspekt som gör att anhöriga inte söker sig till 

socialtjänst, nämligen rädsla. 

 

5.3.1 Rädsla 

Den rädsla Mats benämner ovan utvecklar han på följande sätt: 

 

Och jag menar det spiller över på oss, att man blir rädd att få sina barn 

tvångsomhändertagna eller hamna i soc-register. Vilket man inte per automatik gör 

här. Man gör det om man kommer och berättar att man har minderåriga barn och vi 

har en skyldighet att föra det vidare till soc, och dom bedömer att det här är så 

allvarligt att vi måste registrera det och göra en utredning. Då hamnar man i 

socialregister. Det informerar vi om i början, och det får man se som en liten 

livförsäkring för barnens skull så att säga.”(Mats). 

 

Rädslan Mats pratar om tar även de anhöriga upp som anledning till att anhöriga inte 

söker sig till socialtjänst. Just denna rädsla för att den anhörige själv, de med 

beroendet eller andra närstående på ett eller annat sätt ska råka ut för konsekvenser 

av att de berättar. Som Lena beskriver: 
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”I mitt huvud var det ju såhär. Får dom reda på att det här missbruket finns här 

innanför våra dörrar så kommer ju dom ta mina barn ifrån mig och 

omyndigförklara mig som förälder. Och det var ju det värsta jag kunde tänka 

mig”(Lena). 

 

Återigen blir Bauman & Mays (2001) teorier om fördomar aktuella, att ”Vi” skapar 

fördomar om ”De” (Bauman & May 2001, s 48). Mats menar att hjälpsökande inte 

per automatik registreras i några register, vilket var Lenas rädsla för att söka hjälpen. 

 

Även Tomas beskriver mycket om rädslan att ”avslöja” såväl sig själv (som anhörig) 

som att avslöja personen med beroendet. I hans fall var det viktigt att om kontakt 

med myndigheter skulle etableras så skulle det vara under sådana former att hans 

föräldrar inte påverkades. Han menar att lojaliteten mot föräldrarna var väldigt 

viktig. På frågan om han skulle tagit emot hjälp eller stöd om det hade erbjudits 

honom svarar han: 

 

”Det hade jag nog gjort. Det tror jag. Om jag visste att mina föräldrar skulle vara 

”fredade””(Tomas). 

 

Goffman (1963) menar att man som stigmatiserad person vill visa lojalitet mot andra 

av samma stigma, för annars är personen illojal (Goffman 1963, s 137). På sätt och 

vis tillhör inte Tomas och hans föräldrar samma stigma-grupp, Tomas hör till de 

anhöriga och hans föräldrar till de med beroende. Men lojaliteten finns stark hos 

Tomas ändå. Den stärks alltså av stigmat, utöver den lojalitet som finns på grund av 

familjebanden. 

Att förstå Tomas, och även Lenas, beteende kan tydligare förklaras genom det 

Goffman (1963) skriver om stigmatiserade personers behov av att kontrollera 

informationen (Goffman 1963, s 117). Tomas och Lena undviker att delge andra 

personer, de ”Normala”, informationen om att det finns beroendeproblem i familjen. 

Detta är således en orsak till att man inte söker sig till socialtjänst, att då blir Tomas 

och Lena tvungna att delge informationen. Detta till en verksamhet där personalen 

innefattar personer som hör till de ”Normala”. 
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Även Lotta berättar om en lojalitet gentemot sina närstående, och framför allt mot 

den som är beroende: 

 

”[…] Man pekar ut sig själv som anhörig till missbrukare, att det kändes skämmigt 

att gå iväg. Allt det här, har jag rätt att påstå att han är alkoholist”(Lotta). 

 

Lotta menar att den beroende i hennes närhet inte kommer kalla sig alkoholist, utan 

det påståendet är något hon kommer med. Något hon känner en osäkerhet för att 

påstå. 

 

5.3.2 Skam 

I det avslutande citatet som Lotta kommer med under föregående rubrik berör hon 

den andra stora faktorn till varför anhöriga inte söker stöd, nämligen skam. Lotta 

säger att det kändes ”skämmigt att gå iväg”. Även Lena beskriver hur stor del 

skammen har när det gäller att söka hjälp: 

 

”Och ni vet, att det är så skamfyllt att vara anhörig till en alkoholist, fast jag visste 

genom min teoretiska utbildning att det inte var det. Men när man hamnar i det själv 

så blir det en annan sak. Jag ville ju inte att nån i hela världen skulle få veta hur det 

var. Så att gå och söka hjälp där, det var otänkbart. Det fanns inte”(Lena). 

 

Inte bara anhöriga vittnar om skammens betydelse, utan även representanter från 

socialtjänsten har detta i beaktning. På frågan vad det kan bero på att det är dålig 

uppslutning av anhöriga på möten så svarar Kalle: 

 

”Skam. Det är skamligt att stå bredvid. Om man har en man som dricker, eller en 

mamma eller nån. […] Det är skamligt att vara alkoholist men det är nästan lite 

skamligt eller ännu mer skamligt… Det blir ännu skamligare att stå bredvid och 

liksom ta det här. På nåt sätt. Och barn tar ju på sig att ”det är mitt fel”. Att det är 

”jag som inte är tillräckligt bra”. Även om dom inte säger det så är det ju de som är 

känslan. Att ”det är mitt fel att mamma och pappa bråkar”” (Kalle). 

 

Kalle beskriver inte bara skam utan även skuld, som ofta vävs samman med skam. 

Begreppen används ofta tillsammans, men fokus i denna uppsats berör främst 

skambegreppet. 
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Andresen (2002) menar att föräldrar ofta använder det informella sociala nätverket 

som stöd och hjälp när det gäller olika företeelser, förutom när det gäller att barnet 

missbrukar, just för att det då är skamligt. Detta för att man känner sig misslyckad 

som förälder. Andresen (2002) menar vidare att det är viktigt att socialtjänst erbjuder 

stöd åt såväl individen som det sociala nätverket (s 107-109). Kalle, som alltså 

representerar socialtjänsten, visar i citatet ovan medvetenhet om problematiken som 

kan uppstå angående skam. 

 

Lena berättar om hennes uppfattning om hur man på bästa sätt kan åtgärda 

problematiken avseende skam (och skuld): 

 

”Man behöver nån som har vart i det för att få bort skulden och skammen, för att 

känna igen sig i nån annan gör att skuld och skam minskar. Och om jag ska våga ta 

emot nånting och våga ta en kliv framåt så krävs att jag slipper min skuld och min 

skam. Annars törs jag ju inte. För då hindrar ju min skam och allt det där 

va”(Lena). 

 

5.4 Vikten av egen erfarenhet 

Som Lena säger i citatet ovan så anser hon att det är viktigt att den som ger stödet 

har egen erfarenhet. 

Såväl Lena som de övriga två anhöriga framhåller vikten av att stödet som de tar 

emot kommer från en person med egna erfarenheter av att vara anhörig till en person 

med beroendeproblematik. Lena, som alltså är aktiv inom anhörigorganisationen Al-

anon, fortsätter sina resonemang: 

  

”Jag tror att nyckeln när man jobbar med anhöriga till alkoholister eller andra 

missbrukare, det är att man har egna erfarenheter. Sen kvittar det om man är 

professionell eller går i Al-anon. Det handlar om att man delar med sig av sitt hopp 

om att det finns möjlighet till förändring och till ett bättre liv. Det engagemanget, 

och det övertygar man inte anhöriga om, om det inte verkligen finns i en. Så om jag 

när jag jobbade inom kriminalvården stötte på en anhörig till en alkoholist där och 

hade varit en vanlig kriminalvårdstjänsteman så är jag inte så säker på att den 

personen hade trott på mig om jag hade sagt att :”Det ordnar sig ska du se. Du kan 

få gå på samtal hos mig och prata lite grand om det här med alkoholism”, det är jag 

inte så säker på. Men jag tror att möjligheten att hjälpa en annan människa att hitta 
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sin egen väg är väldigt mycket större om man har dom här egna 

erfarenheterna”(Lena). 

 

Lena säger alltså att erfarenheter är en nyckel för en lyckad behandling av den 

anhörige. Även Tomas framhåller egen erfarenhet som en framgångsfaktor i 

hanteringen av problemet. Och på frågan om varför han föredrar självhjälp framför 

den hjälp som han har erhållit från landstinget, i form av terapeutiska samtal, så är 

han inne på samma spår som Lena: 

 

”Egentligen identifikationen. Är det nån som talar om sig själv som… När vi 

presenterar sig på mötena ”hej jag heter Tomas, jag är barn till en alkoholist”, så 

blir det ännu mer värdefullt för mig på nåt vis. Ju likare någon är min uppväxt så 

känner man igen sig i… eller jag känner igen mig i deras berättelser. Så att det är 

liksom ett egoistiskt syfte med det, det är mer lika helt enkelt”(Tomas). 

 

Goffman (1963) menar att stigmatiserade individer sluter samman i grupper, för att 

där uppnå en gemenskap där känslan av stigma inte är lika påträngande som de fall 

där den bärs ensamt (Goffman 1963, s.32). Att sitta i ett sammanhang tillsammans 

med dem som själva är, eller har varit, i en liknande situation som en själv gör att 

garden sänks. Exemplet som Goffman (1963) tar upp angående den hörselskadade 

mannen som finner lättnad i att slippa behöva tänka på att sladden till hörapparaten 

syns eller inte (Goffman 1963, s.32), tangerar det som Lena och Tomas upplever. De 

sitter i sin självhjälpsgrupp på lika villkor och stigmat som de kan uppleva utanför 

gruppen gör sig inte påmint. Goffman (1963) menar även att en stigmatiserad person 

undviker att ge andra människor kännedom om stigmat, detta genom passering. Han 

menar dock att i miljöer med jämlikar kan den stigmatiserade personen vara helt 

öppen med sitt stigma (Goffman 1963, s 94). 

I dessa grupper skapas således en stark Vi-känsla. Bauman & May (2001) menar att 

denna känsla skapas när en grupp kan mötas gällande förståelse för varandra 

(Bauman & May 2001, s 47). 

 

Kalle från socialtjänsten menar att stöd från någon med egen erfarenhet innebär ett 

janusansikte, det vill säga att det finns en dubbelhet i att den med egen erfarenhet 
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själv hjälper andra. På frågan om det är en fördel eller nackdel att den som erbjuder 

hjälpen har egna erfarenheter av problematiken svarade Kalle: 

 

”Varken eller egentligen. En som kan hantera det på rätt sätt, sitt eget i så fall. Kan 

det nog vara en fördel. Men därmed inte sagt att det är en fördel, för det finns rätt 

många som inte kan hantera det också. Där det blir skit istället av… alltså om man 

inte är klar med sitt eget så funkar det inte. Om vi säger att det sitter en som har ett 

eget beroende bakom sig eller har varit egen anhörig, om vi nu pratar om anhöriga, 

och inte har hanterat det färdigt med sig själv, då blir ju inte det bra om man sitter i 

en situation och ska hjälpa nån annan. Då har man ju ingen fördel av det alltså, då 

kan det ju bli en nackdel. Men om man är klar med det och kan hantera det på rätt 

sätt så är det ju givetvis en fördel… Jag menar, sitter man i såna här samtal så 

använder man ju sig själv. Alltså det enda redskapet jag har det är mig själv. Och 

vissa saker kan jag ha läst mig till och vissa saker kan jag ha fått insikt om på annat 

sätt, vissa saker kan jag ha egna erfarenheter av och sådär. Så att det kan nog vara 

både och”(Kalle). 

 

Kalle framför alltså att människor med egen erfarenhet av anhörigproblematiken kan 

vara en stor tillgång, så länge dessa individer själva är klara med sina problem. I de 

fall där en person inte kan hantera sina anhörigrelaterade besvär på ett 

tillfredsställande sätt så riskerar denne att sprida en kunskap som är felaktig.  

Mats är inne på ett liknande resonemang när han pratar om att det kan finnas 

baksidor med att söka hjälp hos dem som inte enbart är hjälpare: 

  

”Och att vi inte är hysteriska om dom så är det, och naturligtvis kan sitta och gråta 

och så, så är vi lugna. Det kan också vara en fördel med oss professionella, att vi 

sitter ju inte i hissen själva. Jag menar, är det en anhöriggrupp kanske det väcker 

såna känslor hos dom andra där, vad dom har varit med om, eller är med om, så att 

det blir kaos”(Mats). 

 

Han poängterar tryggheten som finns i att gå till en myndighet, det finns utbildad 

personal och ett bemötande där respekt och empati är fundamentala riktlinjer. Även 

om det är en hög standard inom självhjälpsgrupper så är den inte säkrad på samma 

sätt som den är inom det stöd som socialtjänsten erbjuder. 
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5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Under temat ”Känslor avseende relationen mellan socialtjänst och anhörig” besvaras 

fråga ett (Hur är de anhörigas och socialtjänstens inställning till de olika former av 

stöd som finns?), två (Hur är känslorna avseende samspelet mellan anhörig och 

socialtjänst?) och tre (Vilka faktorer är avgörande när anhöriga väljer att söka eller 

inte söka stöd?) som är formulerade i avsnittet frågeställningar.  

Under denna rubrik berättar de anhöriga och socialarbetarna i studien om sina 

känslor inför socialtjänsten och deras arbete, på ett allmänt plan.  

De anhörigas uppfattningar är etablerade från tidigare möten med socialtjänsten eller 

andra samhälleliga institutioner. Från de anhörigas perspektiv framkommer det bland 

annat att det finns en känsla av att socialtjänstens arbete är byråkratiskt samt att det 

innebär registreringar och dokumentation.  

Både de anhöriga och socialarbetarna i studien identifierar en laddning som finns i 

begreppet socialtjänst, och att det är något som är rotat i tidiga uppfattningar.  

Socialarbetarna är medvetna om den laddning som finns och har i sina försök att 

minimera den bland annat förlagt verksamheten till platser som inte vanligtvis 

förknippas med socialtjänstens arbete.  

Under denna rubrik framgår det att såväl de anhöriga som socialarbetarna i studien 

upplever att det finns en stor grupp som väljer att inte söka stöd, och de upplever en 

frustration förknippad med detta faktum.  

Under rubriken ”Känslor avseende relationen mellan socialtjänst och anhörig” har vi 

tolkat informanternas utsagor utifrån såväl tidigare forskning som de teoretiska 

utgångspunkter som presenteras i uppsatsen. Vi ser då bland annat att socialarbetaren 

Kalle önskar att det finns möjlighet för de anhöriga att delta i gruppsamtal i 

socialtjänstens regi, detta kan relateras till Zetterlind (1999), som menar att 

gruppsamtal är något som de anhöriga eftersöker i stor utsträckning i jämförelse med 

andra typer av stöd. Vi tolkar det informanterna delgivit oss även utifrån Goffmans 

(1963) idéer, då pekar vi på det han säger om att trycket på individerna i den 

stigmatiserade gruppen lättar något när de förenar sig (Goffman 1963, s.32).  
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Under temat ”Ovilja till hjälp av socialtjänst” besvaras fråga tre och delvis fråga fyra 

(Vilken vikt läggs vid stöd grundat på egna erfarenheter?).  

I stycket framhålls de faktorer från socialarbetare och anhöriga. Faktorer som lyfts 

fram är okunskap, rädsla och skam. Det finns en uppfattning om att socialtjänstens 

arbete består av något som de anhöriga själva inte kan identifiera sig med.  

Rädslan uppstår delvis på grund av okunskap om det arbete som socialtjänsten utför. 

De anhöriga berättar om rädslan för att till exempel hamna i en utredning, något som 

socialarbetarna menar att de anhöriga inte bör vara oroliga för.  

Även skam framhålls som en potentiell faktor, från både socialarbetare och anhöriga. 

I detta avsnitt tolkas utsagorna bland annat utifrån Bauman & May (2001). De 

tolkningar vi gör utifrån deras teorier är, till exempel, att de anhöriga skapar 

fördomar om socialtjänstens stöd. Även Andresen (2002) används som verktyg för 

tolkning. Där kopplas hennes tankar om skammen som är förenad med att söka hjälp 

hos socialtjänsten till det våra informanter säger.  

 

I temat ”Vikten av egen erfarenhet” besvaras fråga fyra.  

De anhöriga berättar att de har en större tilltro till det arbete som utförs av dem med 

egen erfarenhet än av dem som inte har det. De tre socialarbetarna är inte av samma 

uppfattning. De menar att det kan finnas såväl fördelar som nackdelar med att få stöd 

från dem med egna erfarenheter. Socialarbetarna menar att i de fall som hjälparen 

kan hantera sina tidigare erfarenheter på ett framgångsrikt sätt så kan det. Dessa 

utsagor tolkas med hjälp av såväl Bauman & May (2001) och Goffman (1963). 

Anhöriginformanternas uppfattningar härleds bland annat till tankar beträffande vi 

och de, där de anhöriga skapar en vikänsla genom att ansluta sig till varandra. 

Utsagorna tolkas även genom stigma, där kopplingar görs mellan det Goffman 

(1963) skriver om att stigmat lättar när individer med samma stigma befinner sig i ett 

sammanhang där de omges av jämlikar (Goffman 1963, s.32). 
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6 Slutdiskussion 

Under denna rubrik presenteras våra personliga reflektioner utifrån de resultat vi 

erhållit, och den analys som gjorts. Vi lyfter fram vad vi tycker varit viktigt, vad vi 

kunde gjort annorlunda och vad andra som ämnar göra liknande studier bör tänka 

på. 

 

Denna slutdiskussion inleds med det vi anser är vår studies viktigaste avsnitt, 

nämligen resultat och analys. Att detta avsnitt är viktigast för oss grundar sig i att vi 

anser att det är här vår studie blir exklusiv. Med detta menas att gällande metodval, 

vad andra har skrivit och val av teorier, så kan andra använda sig av exakt samma.  

Vår studie blir således exklusiv när dessa delar ingår i en symbios med den empiri vi 

samlat in. 

 

Vår konklusion av resultat och analys grundas i de teorier och den tidigare forskning 

vi lyft fram. De anhöriga är en stigmatiserad grupp. På grund av detta skapas 

barriärer, ett Vi & De-tänk. Detta genom att de anhöriga finner gemenskap 

sinsemellan. 

Trots att det finns punkter där de anhöriga och socialarbetarna möts i sina 

resonemang finns barriären ändå kvar. Därför väcks frågan om hur detta kan lösas. 

Vi tror inte att det finns en generell lösning och vill poängtera att det är lätt att ge 

råd, men svårare att genomföra. Detta till trots vill vi ändå lyfta fram det vi tänkt på.   

 

Vår tolkning är att mycket grundar sig i de orsaker som varit underrubriker i våra tre 

teman. Rädsla, skam och även förutfattade meningar hos de anhöriga är orsaker till 

att de undviker stöd och hjälp, överhuvudtaget. När de anhöriga har tagit mod till sig 

och sökt hjälp har de varit eniga i att självhjälp är att föredra.  

 

Utan att värdera orsakerna till åsikten att självhjälpsgrupper är att föredra för de 

anhöriga i denna studie ser vi att de i många fall erbjuds liknande stöd även från 
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socialtjänstens sida. De anhöriga, som i mångt och mycket lever sitt liv genom en 

annan person, den beroende, är rädda för de konsekvenser ett ”erkännande” för 

socialtjänst kan få. Konsekvenser både för sig själva och för personen med 

beroendeproblematiken. Det blir en barriär mot en inrättning, vars mål istället är att 

vara inkluderande, så att de kan hjälpa människor. Som socialarbetaren Mats säger, 

det är skatteåterbäring att söka sig till socialtjänst.  

 

Rädslan som finns grundar sig ofta i förutfattade meningar. Vi kommer fram till 

detta i vår analys. Socialarbetarna är ense om att såväl anhöriga som beroende inte 

behöver känna rädsla för att söka sig till socialtjänst. De menar att man inte blir 

inskriven i några register per automatik, bara för att man söker. Begreppet ”per 

automatik”, som används i ett av våra citat, kan vara något tvetydigt, och kanske 

egentligen visar på det motsatta. Det vill säga, att det visst finns fog för att vara 

orolig när man söker stöd. Vår tolkning, sett till den intervjun i sin helhet och 

dessutom sammanfogad med övriga intervjuer, är dock inte sådan. Vi tolkar det som 

att det kan finnas tillfällen där rädslan för konsekvenser, på grund av att den 

anhörige sökt sig till socialtjänst, är befogad. Men detta är snarare undantag än regel. 

I de fall där det blir konsekvenser är det i sådana fall där det behövs. Fall där 

problematiken är av sådan omfattning att ytterligare insatser är nödvändiga. 

Trots att rädslan hos de anhöriga, enligt oss, i många fall är obefogad, eller 

överdriven, så är vi av uppfattningen att socialtjänsten bör arbeta med att förmedla 

en bild som är mer överensstämmande med det arbete som utförs. Det vill säga, 

socialtjänsten kan med stor fördel ”jobba på sitt rykte”, försöka radera bilden av att 

vara en verksamhet som bokför människor och istället nå ut med budskapet att det är 

ett ställe att komma till för att få trygghet, stöd och hjälp. 

 

I vår studie kan vi se att de anhörigas åsikter om socialtjänstens arbete grundar sig i 

att tidigare erfarenheter med socialtjänst eller liknande stöd var otillräckliga, eller 

rentav dåliga. Detta resulterar i att de ”drar alla över samma kam”. Socialtjänsten har 
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ansvar att bemöta människor med respekt, och det finns exempel på när detta brister. 

Vår åsikt, eller vårt råd, till såväl anhöriga som andra klienter är att ha i åtanke att en 

dålig erfarenhet inte behöver betyda att alla gör fel. Som vi tidigare nämnt så möts 

socialtjänsten och de anhöriga i gemensamma åsikter, och gällande bemötande kan 

vi se att de är av liknande ursprungstanke. Detta tyder på att socialtjänsten är 

medveten om hur de ska göra, och i många fall också vad de faktiskt gör. 

 

Skammen, som både anhöriga och socialarbetare vittnar om, är svårare för oss att 

komma med konkreta råd kring. Hur säger man till en person att inte skämmas över 

en sak? Det är inget en utomstående egentligen kan styra över. Det man kan göra är 

att lyfta fram problemen i ljuset. Att försöka sudda ut att det skulle vara något 

konstigt, något fult eller något som är ditt fel. Anhöriga till personer med beroende 

har en väldigt svår sits när det gäller skam. De skäms över något de själva inte gör. 

Något de själva inte kan styra över.  

Kan man då visa att människor, anhörig eller inte, förstår hur det kan vara, inte höjer 

på ögonbrynen eller tycker att det är konstigt, så tror vi att skammen inte blir lika 

tung att bära. Att sudda ut skammen helt är svårt, men den går att lindra. 

 

I vår undersökning har alla tre informanter som representerar de anhöriga erfarenhet 

av självhjälpsgrupp. Detta är något vi skulle kunna gjort bättre, att ur ett 

spridningssyfte ha informanter som inte har denna erfarenhet. Vi känner dock inte att 

det varit något problem i vår studie, de anhöriga vi pratat med har inte varit 

representanter på så sätt att de försvarar självhjälpsgrupper helt och fullt, och således 

kritiserar socialtjänst i allt de säger. Vi vill poängtera att det inte är ett dikotomiskt 

förhållande mellan de som ansluter sig till socialtjänstens stöd istället för självhjälp, 

men det är i vissa fall två olika skolor av stöd. 
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Vårt tips, eller önskan, till de som ämnar skriva om liknande ämnesområde som 

vårat är att göra en kvantitativ studie. Till exempel en undersökning vars syfte är att 

jämföra hur många som söker sig till självhjälpsstöd respektive socialtjänsten och 

professionellt stöd.  

Efter att ha genomfört denna uppsats har tanken slagit oss att problemen som finns i 

kontakt med socialtjänst inte är unik för anhöriga till personer med 

beroendeproblematik. Vi tror att tveksamheten, rädslan och de förutfattade 

meningarna är något som finns hos många olika grupper. Nu var vårt fokus att utgå 

från anhöriga och deras problematik, men under arbetets gång har tanken slagit oss 

att vi skulle kunna byta syfte. Att således enbart fokusera på vad det är som gör att 

människor, oavsett problem, är tveksamma till socialtjänst, och i vårt fall med hjälp 

av anhöriga få svar. Detta är något vi med stort intresse skulle se att andra 

genomförde, ”Inställningen till socialtjänst” ur ett mer allmänt perspektiv.  

 

Det har varit en spännande vandring vi gjort, i ett för oss relativt okänt landskap. Vi 

har träffat människor på vägen som varit hjälpsamma, som gett oss vad vi behöver 

för att kunna fortsätta, för att slutligen nå vårt mål. Vi har träffat människor som 

berättat om hur livet i detta landskap kan vara. Vi är nu framme, med ryggsäckar 

större än de var när vi begav oss. Det är inga tunga och obekväma ryggsäckar, utan 

snarare ryggsäckar fyllda med intressanta souvenirer och minnen.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide (till anhöriga) 

 

Allmänt. 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för sysselsättning? 

Vilken relation har du till den beroende? (Barn, förälder, syskon, partner, vän osv) 

Hur länge har du levt som anhörig till beroende? 

Vilken typ av beroende har din ”vad-det-nu-är”?  

Hur är dina känslor kring att leva med en person med detta beroende?  

 

Sonderingsfrågor för att avgöra vilken typ av stöd som varit aktuell. 

Har du sökt dig till någon verksamhet/organisation för att få hjälp/stöd i egenskap 

av anhörig? 

Har du blivit erbjuden hjälp/stöd från någon verksamhet/organisation? Utan att 

själv ta initiativ till det? 

Vilken typ av stöd har du vänt dig till? Professionell eller självhjälp? Annat? 

Vilken typ av stöd har du blivit erbjuden? Professionell eller självhjälp? Annat? 

Har du varit i kontakt med socialtjänst i egenskap av anhörig på så sätt att du är en 

del i den beroendes väg mot tillfrisknande?  Blev du då erbjuden stöd för din 

egna, personliga del? 

 

Tankar varför du inte valt att kontakta socialtjänsten. 

Varför har du inte varit i kontakt med socialtjänsten? 

Hur ser du på socialtjänstens insatser? 

Finns det något som skulle få dig att ta kontakt? 

Har du övervägt att ta kontakt? 
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Skulle du ta emot hjälp om du blev erbjuden denna av socialtjänst?  

Har du blivit erbjuden men tackat nej? Varför? 

 

Tankar innan du valde att kontakta socialtjänsten. (Innan kontakten med 

socialtjänsten upprättades?) 

Erbjöd socialtjänsten något till dig först eller var det på ditt initiativ? 

Vad fick dig att ta kontakt med socialtjänsten?   

Hur fick du reda på insatserna? (tips från vänner/familj etc.) 

Vad fick dig att tacka ja till erbjudandet? 

Vad hade du för förväntningar på socialtjänstens stöd? 

Var det något som fick dig att tveka inför kontakten med socialtjänsten? 

Vad hade du för generella känslor för socialtjänsten som organisation innan 

kontakten upprättades? 

Var det din första kontakt med socialtjänsten? 

Vad ville du ha hjälp/stöd med? 

Upplevelsen under tiden. 

Vad fick du för stöd? 

Hur inleddes stödet/insatsen? 

Under hur lång tid fick du stöd? Hur ofta? 

Hur såg stödet/insatsen ut? 

Hur upplevde du det stödet? (positivt/negativt) 

Kände du någon förändring hos dig själv under tiden du fick stöd? 

Varför avslutades stödet? 

Hur avslutades det? 

På vems initiativ avslutades stödet? 

 

Upplevelsen efteråt. 

Blev du hjälpt av stödet som du erbjöds? 

Hur kändes det efter kontakten med socialtjänsten avslutats? 
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Önskar du att något hade gjorts på annat sätt? 

Fick du hjälp/stöd i den utsträckning du behövde? (kände du dig ”klar” efter 

avslutat stöd) 

Hur kändes det efter avslutat stöd jämfört med hur det kändes innan? 

Kan du se skillnader hos dig själv jämfört med innan? Vilka? 

Hade socialtjänsten någon uppföljning? 

 

Inställningen till socialtjänstens stöd nu. 

Rekommenderar du andra i en liknande situation som din att söka sig till 

socialtjänst? 

Är det arbete som socialtjänsten utför lämpligt? 

Om du ser tillbaka på hur du det var för dig, finns det något du tycker socialtjänst 

skulle gjort annorlunda? (både före, under och efter) 
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Intervjuguide för socialtjänsten 

 

Allmänt. 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för sysselsättning? 

Hur länge har du arbetat med det? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Vad fick dig att välja detta yrkesområde? 

Trivs du bra? 

 

Under tiden som stöd ges. 

Vilken typ av stöd erbjuder ni till de anhöriga? 

Hur upplever du att det tas emot? (positivt/neutralt/negativt) 

Är det många som tar emot stödet? 

Vad anser du att de anhöriga behöver för typ av stöd?  

Föreslår ni någon annan hjälp för den anhörige? (såsom självhjälpsgrupper eller 

dylikt)  

Vad är din åsikt om självhjälpsgrupper som stöd? Fördelar/nackdelar?  

Varför söker sig anhöriga till självhjälpsgrupper tror du? Om du själv får ge råd, 

tror du att självhjälpsgrupper eller professionell hjälp/stöd är att föredra för den 

anhörige? 

Känner du till någon verksamhet, utöver självhjälpsgrupper, som riktar sig 

enbart/mest mot den anhörige? Vilken? 

Inriktar ni er främst på den beroende eller lika mycket på den anhörige?  

Tycker du att de anhörigas hälsa är ett problem i sammanhanget? 

Brukar ni förutsätta att den anhörige har en egen problematik (ofta kallat 

medberoende)? 
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Brukar ni förutsätta att den anhörige bör finnas med i behandlingen av den 

beroende? 

Kan du se någon skillnad när det gäller anhörigas inställning till hjälp/stöd 

beroende på vilket typ av beroende (alkohol eller droger) det gäller? Anser du att 

det är någon skillnad i behovet av stöd för en anhörig till en drogberoende jämfört 

med en alkoholberoende? På vilket sätt kan det skilja sig? 

Händer det att anhöriga söker sig till er utan att någon behandling/kontakt sker för 

den beroendes del? Hur ter sig detta? Söker den anhörige i dessa fall hjälp för 

egen del? Stöd för hur den ska hjälpa den beroende? Annat? 

 

Relationen mellan anhörig och den beroende. 

Vad har de anhöriga för relation till den beroende?  

Finns det någon anhörig ni främst väljer att vända er till? Som främst vänder sig 

till er? 

Kan ni se skillnader i relationen mellan anhörig och beroende ju längre i 

processen ni kommer? Om den beroende kommer ur sitt beroende, hur ser 

relationen ut då? 

 

De anhörigas roll i den beroendes behandling. 

Hur betydande är de anhöriga i den beroendes behandling? 

Integreras den anhöriga i behandlingen av den beroende? 

Hur görs detta? 

Är det en önskan från er sida att ha med den anhörige i den beroendes 

behandling? 

Om den anhörige är med som resurs för den beroende i dess behandling, brukar 

den anhörige få/vilja ha stöd för egen del utöver det? 

 

Den anhöriges mående. 

Kan du identifiera några problem som de anhöriga kan ha kopplat till beroendet? 
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På vilket sätt tror du dessa problem på bästa sätt åtgärdas? 

Ger ni från socialtjänstens sida råd till de anhöriga om att de kan vara i behov av 

stöd? 

Hur tas det emot? 

Om du själv ponerar, vad tror du är viktigast för en anhörig till en beroende när 

det gäller stöd? (Bäst om den beroende kommer ur beroendet, och därmed själv 

vara ett stöd till detta, eller att personligen få stöd, för att orka med sitt eget liv? 


