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Förord 

Till en början vill vi tacka våra informanter som deltagit i vår studie genom att dela med 

sig av sina erfarenheter och upplevelser, utan er vore vår intervjustudie inte genomförbar. 

Vi vill även rikta ett varmt tack till våra vänner, familj och medarbetare som varit 

stödjande när hoppet börjat svikta. Till sist vill vi tacka vår handledare Peter Öberg på 

högskolan i Gävle för hans vägledning och stöd under vår skrivprocess. Vi som genomfört 

studien ansvarar till lika delar i uppsatsen, från uppsatsidé till studiens genomförande och 

uppsatsförfattande. Vårt samarbete har varit välfungerat då vi kompletterat varandra på 

ett fördelaktigt sätt för studien.  

 

Ljusdal, maj 2016 

Maria Berglund och Hannah Ångman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Socialtjänsten och tidigare forskning beskriver att anhörigas integrering i 

missbruksvården är bristfällig. Trots detta understryker allt mer forskning att denna 

integrering är en viktig och betydelsefull del i missbruksvården. Utifrån detta ämnade vi 

undersöka hur anhöriga integreras och vilken betydelse integreringen hade för de 

anhöriga, för missbrukaren samt för missbruksvården och behandlingen. Studien 

genomfördes genom fyra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare och 

missbruksbehandlare som var verksamma inom Socialtjänstens vuxenenhet. Resultaten 

utifrån hermeneutisk tolkning, empowerment- och systemteori visade att anhörigas 

integrering i ett professionsperspektiv är en självklar del i arbetet med missbrukaren och 

att integreringen har stor betydelse för såväl missbrukarens tillfrisknande som för 

anhörigas livskvalité. Integreringen skapade kunskap och förståelse bland de anhöriga så 

att de frångick sin roll som möjliggörare för missbruksbeteendet och lärde sig sätta 

gränser gentemot missbrukaren. För att missbrukarens tillfrisknande skulle vara hållbart 

var således förutsättningen att missbruket sattes i förhållande till ett större sammanhang, 

missbrukarens sociala nätverk.  

 

Nyckelord: Integrering, missbrukare, anhöriga, missbruksvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Relatives’ integration in addiction treatment 

Social workers’ and addiction therapists’ perspective  

 

The social services and previous research has argued that the integration of relatives and 

close family to addictive health care is lacking. Despite this, an increasing number of 

researchers underline its importance and meaningfulness in addictive health care. 

Building on this, our aim was to investigate how relatives and close family are integrated 

in addictive health care and what implications it has for the relatives, the addict, as well 

as the addictive healt care and the treatment. The study is based on four qualitiative 

interviews with social workers and treaters of addictive behaviors. The results based on 

heremenutic interpretation, empowerment- and systems theory showed that the 

integration of relatives from a professional perspective is an obvious part of the work with 

the addict and that the intregation have a great impact on the addict’s recovery as well as 

on the quality of life for the relatives. The integration built on knowledge and 

understanding among the relatives, enabled them to divert from their role as enablers of 

addictive behavior, and instead being able to set boundaries against the addict. In order 

to make the addicts recovery durable, a prominent condition was thus that the addiction 

was put into a bigger frame, i.e. the addict’s social network.    

 

Keywords: Integration, addict, relatives, addiction treatment 
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1. Inledning  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning praktiserade vi båda på Socialtjänsten. En 

erfarenhet vi har med oss är upplevelsen av att socialt arbete inte bara handlar om klienten 

i fråga utan även inkluderar anhöriga på olika sätt. Denna integrering av anhöriga kan 

variera mellan socialtjänstens enheter. Vår uppfattning är att inom enheter som 

Familjerätt och Barn/ungdom integreras anhöriga naturligt då det är barn som ligger till 

grund för en utredning och det sociala nätverket är av stor betydelse. Dock är vår 

förförståelse utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning att inom Socialtjänstens 

missbruksvård är integreringen av anhöriga inte lika naturligt då det centrala är klienten 

och missbruket.   

 

I Socialstyrelsens uppföljningar som görs varje år är en av de återkommande frågorna hur 

kommuner erbjuder anhöriga till missbrukare insatser. Creutzer (2013) menar att 

integrering av anhöriga i missbruksvården är bristfällig trots att Socialstyrelsen anger 

indikationer på att integrering av anhöriga är av stor vikt. Vi ställer oss frågan om, och i 

så fall varför denna brist förekommer då man samtidigt ger indikationer på att en 

integrering är viktig.   

  

1.1 Bakgrund  
Betydelsen av att integrera och stödja anhöriga i missbruksvården har getts stor 

samhällspolitisk betydelse i takt med att anhörigas behov uppmärksammats (Creutzer, 

2013). Sedan den 1 juli 2009 finns det ett lagstöd (SFS 2001:453) i Sverige där kommuner 

är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående, detta gäller 

för hela socialtjänstens verksamhet. Lagstödet syftar på Socialtjänstens skyldighet att 

observera kommuninvånarnas behov. Utifrån kartläggning av behov ska individen få det 

stöd som är bäst lämpat för den enskilde, alltså ett individanpassat stöd (Matheny, 2014). 

Trots detta ger socialtjänsten indikationer på att det finns oklarheter om hur stöd till de 

anhöriga bör se ut då granskningar av de metoder som används från Socialtjänstens sida 

är bristfälliga (Creutzer, 2013).   

 

Anhöriga har en central funktion i familjer där en individ missbrukar. Ett missbruk 

påverkar således inte bara anhöriga som enskilda individer utan oftast hela familjer. 

Missbruket blir ofta det centrala och påverkar samtliga familjemedlemmar på ett enskilt 
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plan där varje del i sin tur påverkar helheten (Ranganathans, 2004), likt ett system (som 

beskrivs vidare i teoriavsnittet nedan).  

 

Något som ofta sammankopplas med anhöriga inom missbruksvård är begreppet 

medberoende. Begreppet medberoende introducerades i Sverige på 1980-talet och kom 

ursprungligen från den klassiska beskrivningen om alkoholisthustrun som försakar sina 

egna behov, och blir betraktad som familjesammanhållaren (Lindfors, 2013). Gerdner 

(1999) har en kritisk syn på begreppet medberoende och hur det framställdes inom 

missbruksvården i Sverige på 1980-talet. Han menar att begreppet är kontroversiellt. 

Anhöriga med ett medberoende kan genom sina handlingar omedvetet skapa acceptans 

som bidrar till att de anhöriga möjliggör för missbruket att fortgå. Användningen av 

begreppet medberoende gjorde det således problematiskt när man ville få anhöriga att 

förstå att alkoholism inte är den anhöriges fel. Gerdner beskriver också hur denna 

problematik blev allt mer tydligt när anhörigkurser förmedlar att man som anhörig är lika 

”sjuk” som den missbrukande. Med detta menade man att likväl som missbrukaren styrs 

av missbruket, styrs den medberoende av sitt dysfunktionella förhållningsätt gentemot 

den missbrukande (Palmblad, 2013).  

 

Kinney och Leaton (1997) beskriver att det var under 1980-talet integreringen av anhöriga 

i missbruksvården blev uppmärksammat i Sverige. Tidigare hade anhöriga främst 

betraktats som en informationskälla och de erhöll sällan stöd eller behandling utan fokus 

låg på att behandla missbrukaren. Kinney och Leaton menar att uppfattningen 

fortsättningsvis är att även anhöriga behöver stöd för att hantera både missbruket och 

missbrukaren. För att anhöriga ska kunna bidra till missbrukarens tillfrisknande behöver 

de ha kunskap om hur missbrukarens beteende ska bemötas men även kunskap om hur 

den anhöriges beteende kan främja eller hämma tillfrisknandet för missbrukaren. För att 

anhöriga ska erhålla dessa kunskaper behöver det göras individuella kartläggningar.  

  

1.2 Problemformulering 
Forskning om missbrukares anhöriga är bristfällig, trots att man betraktar missbruk som 

ett politiskt problem och effekten av sämre hälsa inte bara drabbar missbrukaren utan 

även hans/hennes anhöriga (Denning 2010; Kuuluvainen & Isotalus, 2013).   
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Den forskning som finns att tillgå och som belyser anhörigperspektivet visar att en 

integrering av anhöriga är gynnsam ur ett missbruksbehandlingsperspektiv (Holmberg, 

1997). Dock framhåller Kinney och Leaton (1997) att integreringen av anhöriga ibland 

bör ske med försiktighet. Detta på grund av att anhörigas omtanke för den missbrukande 

kan präglas av frustration och oförståelse för att missbruk betraktas som en sjukdom, 

vilket kan få en negativ effekt för både missbrukaren och de anhöriga. I dessa fall kan 

man behöva överväga alternativet att separera de anhöriga från missbrukaren så att deras 

behandlingar får ske på varsitt håll. Det kan bero på att ett möte mellan den anhörige och 

missbrukaren kan leda till känsloladdade konfrontationer kring missbruket som i sin tur 

kan skapa skuld och ilska hos dem båda (ibid).  

 

Det föreligger dock vissa oklarheter gällande integreringen av anhöriga i 

missbruksvården. Lagen säger att socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd för anhöriga, 

forskning tyder på att det är gynnsamt (Holmberg, 1997) men bör ske varsamt. 

Socialstyrelsens direktiv över hur integrering ska se ut kan Socialtjänsten anse vara 

otydliga (Creutzer, 2013). Tillsammans med lagstödet och de otydliga direktiv som råder 

har vi för avsikt att undersöka hur det faktiskt ser ut och fungerar i missbruksvården och 

därför vill vi granska hur dessa oklarheter ter sig i praktiken kring anhörigas integrering 

i missbruksvården samt hur socialsekreterare och behandlare ser på integreringen av 

anhöriga.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur anhöriga integreras i missbruksvården. Syftet 

studeras utifrån socialsekreterares och missbruksbehandlares perspektiv och utifrån 

följande fyra frågeställningar:    

 

 Hur ser anhörigas integrering ut i missbruksvården?  

 Vilken betydelse har anhörigas integrering för den anhörige?  

 Vilken betydelse har anhörigas integrering för den missbrukande?  

 Vilken betydelse har anhörigas integrering för missbruksvården och behandlingen?   

  

1.4 Relevans för socialt arbete 
Missbruk betraktas inte bara som ett individuellt problem utan också som ett samhälleligt, 

socialt problem. Hur missbruk definieras hänger i hop med rådande samhälleliga och 

politiska värderingar. I Sverige fastställs alkohol-och narkotikapolitik av regering och 



 

4 

 

riksdag, där strävan är ett samhälle fritt från narkotika och en minimering av medicinska- 

och sociala skador som orsakats av alkohol. Missbruk är även en central del i socialt 

arbete och i Socialtjänstens verksamhet. Dessa missbruksskador uttrycker sig inte bara i 

form av hälsoproblem utan skapar även sociala problem i förhållande till mänskliga 

relationer. Missbruk påverkar således inte bara individens livssituation utan även de 

människor som finns i individens närhet (Regeringens proposition. 2010/11:47; Skårner, 

2004). Som vi nämnt tidigare anger forskning att en integrering av anhöriga i 

missbruksvården till stor del är gynnsam för både missbrukaren och de anhöriga men att 

det finns en oklarhet över hur integreringen av anhöriga ska se ut. Vår studie är relevant 

för det sociala arbete som bedrivs inom missbruksvården och kan bidra till att utveckla 

metoder och modeller för hur integreringen av anhöriga kan förstås och utvecklas.  

 

1.5 Disposition  
Vår studie är indelad i sex kapitel med numrerade över- och underrubriker. Efter varje 

överrubrik följs en beskrivning om kapitlets innehåll. Studiens första kapitel består av 

inledning, bakgrund och problemformulering som ger en beskrivning av studiens ämne 

och utmynnar i studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet fortsätter med en kortfattad 

begreppsförklaring kring studiens centrala begrepp och avslutas med studiens relevans 

för socialt arbete. Studiens andra kapitel innehåller tidigare forskning och inleds med en 

förklaring kring vår sökprocess. Den tidigare forskningen presenteras under fem olika 

rubriker och kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningen. Det tredje kapitlet 

utgörs av studiens teoretiska perspektiv som används för att analysera studiens empiriska 

material. Studiens fjärde kapitel består av vårt val av forskningsmetod, studiens 

genomförande, tillvägagångssätt och urvalsmetod. Här förs även en diskussion kring 

studiens trovärdighet och etiska förhållningssätt. Kapitel fem utgörs av studiens analys- 

och resultatdel där det mest centrala empiriska materialet presenteras. Materialet 

presenteras genom huvud- och underteman där informanternas uttalanden redovisas i 

form av citat. När varje huvudtema tillsammans med respektive resultats underteman 

redogjorts, följer en analys av materialet. I studiens sjätte och sista kapitel presenteras en 

diskussion kring studiens mest betydelsefulla resultat samt kring vårt metodval och 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

   

1.6 Begreppsförklaringar 
Anhörig: Vi har utgått från Socialstyrelsens (Regeringens proposition. 2008/09:82) 

benämning på anhöriga. Deras definition är: anhörig är en person som vårdar eller stödjer 
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närstående. I följande undersökning beskrivs begreppet anhöriga personer som vårdar en 

närstående och dessa personer kan vara vårdnadshavare, barn, partner, grannar, vänner 

och släktningar. 

Missbrukare: För att beskriva begreppet missbruk har vi valt att utgå från 

Nationalencyklopedins benämning på begreppet. Missbruk inkluderar ett användande av 

alkohol, narkotika och lugnande läkemedel. När dessa preparat används överdrivet och 

påverkar en individs vardag definierar vi i denna studie det som ett missbruk och personen 

som en missbrukare. 

Integrering: När vi nämner integrering i denna studie syftar vi på att de anhöriga på något 

sätt är delaktiga i missbruksvården. Detta kan både vara tillsammans med den 

missbrukande och även enskilt i form av till exempel anhöriggrupp. Valet av att definiera 

integrering utifrån både den anhörige som enskild hjälptagare men även som en del i 

missbrukarens vårdprocess är på grund av att gränsdragningen är svår och vi anser att 

båda fallen kan ha betydelse för tillfrisknandet av den missbrukande. 

Missbruksvård: Med missbruksvård åsyftar vi i denna studie handläggning och 

behandling inom Socialtjänsten. Missbruksvård kan således vara enskilda samtal, 

gruppbehandling eller inneliggandebehandling.  
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2. Tidigare forskning  
Här presenteras tidigare forskning kring studiens ämne av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet inleds med en genomgång av studiens sökprocess samt vilka 

inklusionskriterier som har varit aktuella. Den forskning som har inhämtats presenteras 

under rubriker som utformats utifrån studiens frågeställningar och till sist avslutas kapitlet 

med en sammanfattning. 

 

2.1 Sökprocess   
I vår sökprocess har vi använt oss av följande databaser: Artikelsök, Discovery, PsycInfo 

och Google Scholar. I dessa databaser har vi använt sökningar på följande sökord: social 

support, family, drug abuse, treatment, codependency, help, familjestöd, anhörigstöd, 

socialt stöd och missbruk. De främsta inklusionskriterierna i vår studie var artiklar som 

belyste vårt syfte och artiklar där anhöriga hade en framträdande roll. Artiklarna ska även 

ha publicerats mellan 1996-2016, vara skrivna på svenska eller engelska och vara 

refereegranskade. Vi har gjort en systematisk granskning av de artiklar och avhandlingar 

som på något sätt belyst studiens syfte och frågeställningar eller gett annan relevant 

information i förhållande till studiens problemområde. Denna granskning gjordes inte 

bara för att erhålla relevant information utan också i syfte att söka efter ytterligare artiklar 

och författare i respektive artikels referenslista. För de artiklar och författare vi inte 

lyckades lokalisera i ovannämnda databaser men som vi ändå ansåg vara relevanta, vände 

vi oss till Högskolebiblioteket i Gävle. Vi anser att sökprocessen huvudsakligen gav rik 

utdelning gällande området missbruk. Dock uppstod det vissa svårigheter med att finna 

artiklar och avhandlingar som rörde missbrukares anhöriga, den forskning vi fann syftade 

huvudsakligen på anhöriga som vårdar personer med exempelvis ett funktionshinder.   

 

2.2 Betydelsen av att ha sociala relationer 
Enligt Tideman (2004) har sociala relationer mellan människor en stor betydelse för att 

vår välfärd och livskvalité ska vara tillfredsställande. Sociala relationer och social 

tillhörighet räknas som ett grundläggande mänskligt behov och kan vara en förutsättning 

för individers välfärd. Till sociala relationer räknar man i regel familj, anhöriga, vänner 

och andra relationer i ens nätverk. Har man nära och tillitsfulla relationer skapar det en 

grundtrygghet i ens tillvaro och skapar samtidigt en meningsfullhet i livet. Det är inte 

bara ett mänskligt behov utan de sociala relationer man har kan även utgöra en resurs för 

den enskilde. Ett socialt nätverk innebär ofta ett stort stöd i olika livssituationer och kan 

på så vis underlätta tillvaron. 
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Vad som anses vara centrala faktorer för att skapa ett missbruksfritt liv är att den 

missbrukande har meningsfulla och stödjande relationer till sina anhöriga (Levälahti 

2007; Skårner, 2004). Levälahti och Skårner menar att dessa relationer är centrala just för 

att ett socialt nätverk kan stå för både möjliggörande och begränsningar för missbrukaren. 

De sociala nätverken kan också fungera som en viktig förändrings- och 

vidmakthållandefaktor i en missbrukares återhämtningsprocess. Genom att identifiera 

vilket socialt stöd som har en gynnsam funktion i behandlingen till den missbrukande 

skapar man goda förutsättningar för en väg ut ur missbruket men det krävs även att de 

anhöriga (sociala stödet) får goda förutsättningar för att kunna vara ett stöd till 

missbrukaren. 

 

2.3 Hur anhöriga påverkas av ett missbruk  
Schanche Selbekk, Sagvaag och Fauske (2015) beskriver en ökad medvetenhet kring de 

konsekvenser ett missbruk kan ge, inte bara för missbrukaren utan även för de anhörigas 

välbefinnande och livssituation. Som anhörig till någon som lever med ett missbruk kan 

det innebära smärta och kan många gånger kännas outhärdligt genom ett ständigt 

pendlande mellan att känna hopplöshet, frustration, rädsla och ilska. Det kan upplevas 

som en kamp hos de anhöriga i förhållandet mellan kärlek, lojalitet och gränssättningar 

gentemot den missbrukande. Anhöriga kan också uppleva stor skuld och skam genom 

sina handlingar i förhållande till den missbrukande. Detta kan uppstå vare sig man hjälper 

den missbrukande eller inte samt när den missbrukande på något sätt manipulerar den 

anhörige (Denning, 2010). Ett beteende man hittar hos anhöriga till missbrukare, är att de 

anpassar sig efter missbrukaren. Anpassningarna kan vara alltifrån mattider till att man 

undviker att bjuda hem vänner, allt fler lögner för att slippa skämmas för den 

missbrukande och sin egen livssituation. De anhöriga undviker således allt som har med 

konfrontationer och konflikter att göra för att hela tiden vara missbrukaren till lags 

(Bergström, 2014). 

 

2.4 Anhörigas del i missbruket  
En familj som har en närstående som missbrukar har ofta uppfattningen att de gör allt de 

kan för att hjälpa den närstående ut ur missbruket. Det kan vara att de anhöriga hjälper 

missbrukaren att betala räkningar eller att sjukanmäla missbrukaren från sitt arbete på 

grund av att denne är berusad. Dessa handlingar kan istället ses som en uppmuntran för 

missbrukaren att fortsätta med sitt missbruk då de anhöriga fungerar som ett skyddsnät. 

Missbrukarens avvikande beteende kan av de anhöriga upplevas som naturligt och 
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påverkar familjens sätt att leva. Levnadssättet skapar roller i familjen, en som möjliggör 

missbruket, en som blir syndabocken och får skulden för missbruket, och en annan 

familjemedlem som blir den kompenserande och försöker överskugga missbrukarens 

beteende och handlingar i syfte att bibehålla balansen i familjen (Ranganathans, 2004).  

 

För att de anhöriga faktiskt ska kunna vara en betydelsefull faktor i missbrukarens liv 

behöver även de någon form av stöd, till exempel familjeterapi eller familjerådgivning. 

Detta kan minska ångest och skuldkänslor som de anhöriga kan uppleva och på så sätt 

skapa ett förändringstänk som är nödvändigt för att bemöta en missbrukare som försöker 

bli fri från sitt missbruk. En viktig komponent i det nya förändringstänket är att sätta 

missbruket i en annan kontext än vad man tidigare gjort. Att man exempelvis undviker 

att isolera sig i de sammanhang som tidigare varit det normala och vågar sätta gränser 

gentemot den missbrukande samt slutar möjliggöra missbruket genom sina skyddande 

handlingar (Farhana Baharundin, et al., 2014). 

 

2.5 Anhörigas betydelse för missbrukarens tillfrisknande   
Familjen har en viktig del i en missbrukares återhämtning, inte bara för att minska 

riskerna för ett återfall utan även för att behandlingsframgångarna ska upprätthållas 

(Farhana Baharundin, et al., 2014). Det överensstämmer med Levälahtis (2007) 

resonemang om att de anhöriga har en central del i en missbrukares förändringsarbete för 

att uppnå och upprätthålla ett missbruksfritt liv. På så sätt tillåts missbrukaren behålla de 

redan befintliga relationer man har med sina anhöriga under förändringsarbetet och att de 

anhöriga kan stå för det stöd och de påtryckningar som ibland kan vara nödvändiga. De 

anhöriga kan också fungera som viktiga rollmodeller för de missbrukande. Holmberg 

(1997) menar att om det sociala nätverket består av positiva modeller kan missbrukaren 

lättare förändra negativa beteenden och samtidigt erhålla modeller för att konstruera nya 

beteenden som stödjer förändringsprocessen till ett missbruksfritt liv. Detta är något som 

ursprungligen härstammar från Banduras (1985, refererad i Holmberg, 1997) teori 

angående modellinlärning men som ses utifrån ett socialt perspektiv. Det är inte bara 

viktigt att de missbrukande har modeller att stödja sig på utan att de också får känna att 

det finns andra attraktiva valmöjligheter än de alternativ som innebär ett liv med droger. 

Dessa alternativ kan vara sunda och hälsosamma relationer, social tillhörighet och 

gemenskap som leder till att missbrukaren väljer bort missbruksvärlden. Som anhörig 

bidrar man med en förändringsprocess för den missbrukande genom att visa att det finns 
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alternativa sätt att leva inom räckhåll. För att missbrukaren ska vidmakthålla drogfrihet 

är det viktigt att denne kan känna sig trygg med vetskapen om att anhöriga finns kvar för 

fortsatt stöd för den missbrukande när denne inleder sitt nya liv som drogfri (ibid).  

 

2.6  Hur man tar kontakt med anhöriga  
Zetterlind, Berglund och Åberg-Örbecks (1996) beskriver att en viktig fråga inom 

missbruksvården är hur man ska nå de anhöriga för att förmedla information om 

vilket stöd som finns att erhålla och på så sätt göra dem integrerad. De menar 

fortsättningsvis att undersökningar kring hur man informerar och tar kontakt med 

anhöriga till missbrukare har tidigare inte fått någon stor prioritet inom 

missbruksforskningen, dock har den redan existerande forskningen gett indikationer på 

att få anhöriga valt att delta i de stödinsatser som funnits. I Zetterlind, Berglund och 

Åberg-Örbecks (1996) studie som genomfördes på ett behandlingshem i södra Sverige 

uppmärksammades svårigheten med att nå de anhöriga för att kunna förmedla 

information om behandling och anhörigstöd. I studien gjordes en jämförelse mellan två 

olika informationstekniker som syftade till att få kontakt med missbrukares anhöriga för 

att kunna ge information om anhörigstöd. Den första tekniken grundade sig på att 

forskarens kontakt med de anhöriga togs via missbrukaren. Om missbrukaren gav sitt 

samtycke till att delta i studien, kunde kontakt med de anhöriga tas och man kunde på så 

sätt förmedla informationen om anhörigstöd. I den andra tekniken var det istället 

missbrukarens huvudsköterska som tog kontakt med de anhöriga, förutsatt att samtycke 

getts av den missbrukande. I resultatet kunde man se att i båda metoderna var deltagandet 

lågt men det största problemet med studien var att erhålla samtycke av missbrukaren för 

att kunna ta kontakt med de anhöriga (ibid). 

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den forskning som finns kring anhörigas integrering i missbruksvården tyder i stort på 

att integreringen är en betydelsefull del både för den anhörige, missbrukaren men även 

för personal inom missbruksvården. Att vara integrerad för de anhöriga kan vara 

betydelsefullt på så vis att denne får kunskap om hur han eller hon ska förhålla sig till 

missbrukaren och hur man kan hantera vissa situationer när missbruket tar över hand. För 

missbrukaren kan det vara betydelsefullt att ha en anhörig integrerad i sin 

behandlingsprocess då den anhörige kan fungera som en modell för missbrukaren. Att ha 

anhöriga integrerade i sin förändringsprocess kan även vara ett stöd för den missbrukande 

när han eller hon möter motgångar under processens gång. Forskningen visar dock att 
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man behöver identifiera om de sociala nätverken missbrukaren har är av god art. Finns 

det tendenser som tyder på att integreringen av de anhöriga kan ha en negativ inverkan 

på missbrukarens tillfrisknande bör integreringen ske med försiktighet. Om anhöriga blir 

integrerade i missbruksvården beror således på vilken inverkan de bedöms ha på 

missbrukarens förändringsprocess, om de anhöriga kan vara en stödjande och bidragande 

del till ett missbruksfritt liv eller om de istället hämmar tillfrisknandet och ger upphov till 

konflikter. För att anhöriga ska kunna bli integrerade i missbruksvården behöver de även 

bli upplysta om vilket stöd som finns att erhålla. Problemet man sett med att kunna 

förmedla denna information är att det är svårt att nå de anhöriga genom att samtycke krävs 

från den missbrukande.  
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3. Teoretiska perspektiv     

Här presenteras de två teoretiska perspektiven vi valt att använda oss av för att analysera 

vårt empiriska material. Dessa teoretiska perspektiv är empowerment och systemteori. 

 

3.1 Empowerment    
Empowerment är ett begrepp som används för att beskriva hur utsattas, enskilda 

individers eller gruppers makt i samhället kan stärkas när de utnyttjar det 

handlingsutrymme som finns för att fatta egna beslut. Empowerment har sitt ursprung i 

USA och utvecklades under 1960-talet i en kamp för jämställdhet och rättvisa för afro-

amerikanska människor. Det kan även beskrivas som en hjälp till självhjälp (Payne, 

2010). Empowerment är ett begrepp som används i varierande sammanhang av allt från 

socialarbetare till politiker, där utgångspunkten är stävan mot något och att det ska 

leda till något positiv för berörda, något som kan göras både individuellt och kollektivt.  

 

Empowerment kan således betraktas utifrån ett maktperspektiv och kopplas samman 

med självkänsla, socialt stöd, delaktighet, egenkontroll, kunskap, bestämmanderätt och 

självstyre (Swärd & Starrin, 2011). För genom att man förändrar synen på sig själv och 

andra, beroende på vilken situation man befinner sig i, kan man skapa en förändring 

av samhället. En förutsättning för att åstadkomma det är att erhålla ny kompetens 

och kunskap, öka medvetenheten och självtilliten som i sin tur ökar individers och 

gruppers handlingsutrymme (Beresford, 2012). 

     

Sett till socialt arbete används begreppet empowerment både som en teori och metod. 

Teorierna handlar om hur människor tillsammans kan ta kontroll över sina liv och på så 

sätt tillgodose sina behov. Metoderna behandlar hur man som socialarbetare kan stödja 

individer i utsatta situationer så att de kan erhålla kontroll över sina liv med 

hjälp av kunskap. Som socialarbetare krävs det att man är uppmärksam på vad som är 

den utsatta individens behov av inflytande, självständighet och hur man kan skapar detta 

utifrån individens förutsättningar. Syftet är inte att socialarbetaren ska göra val åt 

individen utan snarare vägleda genom att på olika sätt motivera och stärka individen till 

egna initiativ med utgångspunkt från dennes egna förmågor (Swärd & Starrin, 2011). I 

förhållande till detta anser vi att empowerment kan vara relevant för vår studie 

då det inom missbruksvården för de anhöriga är viktigt att uppmärksamma deras behov 

och tydliggöra att såväl behoven och deras förutsättningar kan se olika ut. Även 
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beskrivningen "hjälp till själv-hjälp" är något vi ser som relevant då anhöriga kan behöva 

stöd för att i första hand hjälpa sig själv för att kunna vara ett stöd för den som missbrukar.  

 

Utifrån detta kommer vi att teoretisera kring empowerment i förhållande till det 

empiriska materialet då det framförallt beskriver hur man stärker individer och grupper 

för att påverka ett större sammanhang, något vi tänker oss att anhörigas integrering ger 

uttryck för.   

 

3.2 Systemteori  
Systemperspektivet utgör en betydelsefull del i det sociala arbetet genom dess 

framhävande av individens sociala nätverk. När det kommer till sociala frågor är 

systemperspektivets tanke att arbeta för att få individen att fungera i de rådande sociala 

kategorierna. I socialt arbete ligger fokus på relationer, nätverk och målsättningar och är 

snarare en strävan efter ordning än förändringar. Systemteorin yrkar på att både 

individens personliga och sociala aspekter måste observeras utifrån varje situation som 

individen kan komma att möta för att se hur de personliga och sociala aspekterna fungerar 

tillsammans som en helhet. Systemteorins grundsten är således att varje komponent i ett 

sammanhang påverkar varandra och bildar en helhet, ett system. För att förstå helheten 

måste man se hur interaktionen mellan komponenterna fungerar med varandra (Payne, 

2010). När man pratar om familjer där ett missbruk förekommer förklaras ofta den 

problematiken som ett system, där missbruk inte bara påverkar den enskilde individen 

utan hela familjen, vilket är förklaringen till varför systemteorin ofta används inom 

missbruksbehandling. Familjen utgör systemet som missbrukaren är en del av, när det 

sker förändringar eller avvikelser, i detta fall missbruk börjar familjen anpassa sig med 

målsättningen att upprätthålla balansen inom familjen. Familjen vidtar alla åtgärder som 

krävs för att familjen ska bibehålla sin normala funktion trots att ett missbruk föreligger 

(Kinney & Leaton, 2012). Familjemedlemmarna inom systemet binds samman genom 

regler inom familjen. Reglerna bestäms utifrån familjens livssituation och alla parters 

olika karaktärer, reglerna kan ändras i och med förändringar i livet. Inom dysfunktionella 

familjer, som är ett vanligt förekommande där missbruk förekommer, kan reglerna som 

uppkommit i vissa fall bli oförändrade trots att familjens livssituation förändras och de 

gamla reglerna inte längre passar in. När reglerna inte förändras i samma takt som 

familjens livssituation skapar det ohälsosamma förhållanden då reglerna kan göra 
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familjen fyrkantig och tvångsmässig. Detta kan resultera i ett slutet familjesystem som 

stänger ute all mänsklig kontakt med omvärlden (Bergström, 2014). 

 

Genom att vi i vår studie ämnar undersöka anhörigas integrering och betydelse i 

missbruksvården anser vi att systemteorin är relevant för vår studie. Teorin kan appliceras 

och förklara varför familjer handlar på ett visst sätt i förhållande till den missbrukande 

och vilka konsekvenser detta kan ge. Systemteorin är även betydelsefull för att förstå 

vikten av att integrera anhöriga i missbruksvården på så sätt att familjen tillsammans med 

missbrukaren lever med ett beroende och teorin kan också bidra till att förstå betydelsen 

av den sociala kontext (system) som den enskilda missbrukaren ingår i. 
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4. Forskningsmetod    
Här presenteras studiens förfarande som inleds med vårt val av forskningsmetod, 

urvalsstrategi samt hur intervjuerna utformas och genomförts. Vidare beskrivs studiens 

analysverktyg och en diskussion förs om studiens trovärdighet och de etiska 

förhållningssätt vi utgått från. 

 

4.1 Val av forskningsmetod    
För vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

forskningsmetoden bygger på att inhämta kunskap om informantens livsvärld och 

intresset ligger i att undersöka olikheter och förändringar med avseende på det studerade 

fenomenet (Kvale & Brinkman, 2014). Studiens syfte, som är att undersöka anhörigas 

integrering i missbruksvården har utgått ifrån socialsekreterares och 

missbruksbehandlares perspektiv. Vi anser att den kvalitativa forskningsintervjun var 

fördelaktig för vår studie på så sätt att det kvalitativa tillvägagångsättet ger en utförlig 

beskrivning av informantens uttalanden (Larsson, 2010). Det skapar en ökad förståelse 

för de olika professionernas förhållningssätt men också en insyn i deras tankar och 

funderingar kring anhörigas integrering. Detta är något som även tydliggörs av Dalen 

(2015) som menar att avsikten med en kvalitativ forskningsintervju är att få fram 

informantens upplevelser och beskrivningar kring det studerande fenomenet. 

Intervjuformen är även fördelaktig på så vis att informanten får ge uttryck för 

erfarenheter, funderingar och känslor.  

 

4.2 Genomförande    
Vi har intervjuat fyra kvinnor som arbetar inom Socialtjänstens vuxenenhet i en mindre 

kommun belägen i mellersta Sverige. De två socialsekreterarna i studien arbetar med 

handläggning i missbruksärenden och missbruksbehandlarna arbetar med 

öppenvårdsbehandling både i grupp och enskilt för missbrukare och anhöriga. Valet att 

intervjua både socialsekreterare och missbruksbehandlare grundar sig på att båda 

professionerna arbetar inom samma verksamhet men även utifrån vår erfarenhet att 

integreringen av anhöriga kan tolkas olika beroende på vilken profession man har. Med 

det syftar vi på att utifrån vilken profession man har, arbetar man på olika sätt med och 

mot anhöriga. Vi är dock medvetna om det som Dalen (2015) beskriver, att vår 

förförståelse kan påverka hur vi förstår och tolkar det informanterna berättar för oss men 

att det samtidigt bidrar till utvecklingen av förståelse och den senare tolkningen. För att 

erhålla information om hur man integrerar anhöriga i missbruksvården tänker vi oss att 
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man måste söka information hos de professioner som arbetar närmast anhöriga, något vi 

anser att socialsekreterare och missbruksbehandlare gör. Valet att studera anhörigas 

integrering utifrån ett professionsperspektiv och inte vända oss till de anhöriga grundar 

sig på att vi vill ta hänsyn till de anhörigas integritet och självbestämmanderätt 

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Vi tror att man som anhörig inom 

missbruksvården kan känna sig utpekad och avvikande vilket var något vi ville undvika i 

linje med Socialtjänstens stöd-och hjälpinsatser som strävar efter att vara normaliserade.  

 

I studien användes en semistrukturerad intervjuform som betyder att frågorna var 

utformade efter bestämda teman för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Dock kan man beroende på informanternas svar, anpassa och utveckla frågorna under 

intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer är det därför viktigt att intervjuguidens teman 

och frågor på ett lämpligt sätt är utformande för att ge svar på studiens 

problemformulering (Dalen, 2015).    

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter intervjuerna ägt rum. Att 

transkribera direkt efter intervjuerna gör transkriberingen av informanternas berättelser 

mer tillförlitliga samt skapar en överskådlighet som kan vara gynnsam i arbetet med 

analys och resultat. Transkriberingen är även en betydelsefull del i forskningsprocessen 

för att ges möjlighet till att bekanta sig med de material som inhämtats innan en analys 

ska genomföras (Dalen 2015). Vi valde också att själva göra transkriberingarna med 

anledning av att Kvale och Brinkman (2014) beskriver att när man som forskare genomför 

transkriberingen säkerställs de detaljer som kan vara relevanta för studiens analys.  

 

4.3 Urvalsstrategi    
Vi har använt oss av ett snöbollsurval, ett urval som beskriver rekryteringen av 

informanter. Detta sker genom att man tar kontakt med personer som kan ha förslag på 

andra i sitt nätverk som är lämpliga och besitter kunskap inom det område studien ämnar 

undersöka, dessa personer kan i sin tur också kontakta andra lämpliga personer (Billinger, 

2010). I vårt urvalsförfarande använde vi oss av redan etablerade kontakter inom 

Socialtjänsten som i sin tur gav förslag på lämpliga kandidater att intervjua. De kriterier 

vi tog hänsyn till förutom att kandidaterna skulle vara socialsekreterare och 

missbruksbehandlare var att de skulle ha varit verksam inom sin profession i minst 3 år. 

De skulle även ha arbetat aktivt med anhöriga, exempelvis med nätverksarbete eller 
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anhöriggrupper. Efter att samtliga kriterier blivit uppfyllda återstod sex lämpliga 

kandidater, tre socialsekreterare och fyra missbruksbehandlare och därifrån valdes fyra 

kandidater ut. De fyra kandidaterna valdes utifrån att vi ville ha en variation mellan längre 

och kortare erfarenhet inom de olika professionerna. Snöbollsurvalet föreföll lämpligt när 

man som vi har för avsikt att studera ett särskilt fenomen inom ett valt område (Billinger, 

2010). Det är också lämpligt för vår studie på så sätt att man vänder sig till personer med 

erfarenhet och kunskap kring det område man vill studera, ett sätt för att försäkra sig om 

att intervjuerna tillför något till studien (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2014).    

 

4.4 Intervjuernas utformning 
När urvalet av informanter var fastställt tog vi kontakt med informanterna per telefon. 

Under telefonsamtalet gav vi informanterna en kort presentation av oss själva och 

framförde syftet med vår studie. Intervjuerna bokades och informanterna gavs möjlighet 

att själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Dels för att informanterna skulle 

känna sig delaktiga men också för att platsen skulle kännas bekväm och naturlig 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2014). Därefter mejlade vi ett missivbrev (se bilaga 1) till 

samtliga informanter där vi gav en mer utförlig presentation av oss själva, studiens syfte 

samt praktisk information om själva intervjun, bland annat att intervjun skulle spelas in 

med diktafon. Vårt nästa steg var att utforma en intervjuguide (se bilaga 2) med 

semistrukturerade frågor. Utöver intervjuguiden ställdes även följdfrågor, dels för att visa 

vår angelägenhet och vårt intresse för informanternas tolkningar men också för att ge 

utrymme för mer informationsrika beskrivningar (Kvale & Brinkman, 2014; Larsson, 

2010). 

 

Av våra fyra intervjuer genomfördes tre på respektive informants arbetsplats och en 

intervju i en av informanternas hem. Vi deltog båda vid samtliga intervjuer men för att 

skapa struktur och fokus för både oss själv och informanterna fick en av oss leda intervjun 

och ställa frågor medan den andras uppgift var att observera och lyssna. Vi föreställer oss 

att det blir enklare för informanten att koncentrera sig när det bara är en som ställer frågor 

och att det underlättar för oss att få koncentrera oss på varsin sak (Billinger, 2010; 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2014). Innan samtliga intervjuer inleddes var vi tydliga 

med att återigen informera om de forskningsetiska ställningstagandena kring vår studie 

samt att intervjun skulle spelas in med diktafon för att skapa tillförlitliga fakta och 

underlätta analyseringen av materialet. Intervjuerna varade i cirka 30-40 min och 
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avslutades med utrymme för återkoppling och tillägg. Att ge informanten respons i slutet 

av intervjun är en viktig del för att informanten ska se sitt deltagande som betydelsefullt 

(Öberg, 2014).  

 

4.5 Analysverktyg 
I våra intervjuer har vi utgått från ett fenomenologiskt förhållningssätt, som förklarar 

viljan av att erhålla en djupare förståelse för intervjupersonens upplevelser och perspektiv 

av ett socialt fenomen utifrån hur personen upplever det (Kvale & Brinkman, 2014). Det 

är således en beskrivning av hur vi försökt förstå det som intervjupersonen berättat genom 

att sätta oss in i deras sammanhang. Vi har därefter försökt återge det intervjupersonerna 

sagt så noggrant och fullständigt som möjligt innan analyseringen av deras uttalanden 

(Dalen, 2015). Med utgångspunkt från intervjupersonernas beskrivningar av deras 

upplevelser och tolkningar kring anhörigas integrering, sett utifrån deras sammanhang, 

har vi identifierat olika teman.  

 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i studien är hermeneutisk och beskrivs som ”läran 

om tolkning” (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Dalen (2015) innebär hermeneutiken att 

enskilda delar i en text tolkas i förhållande till textens helhet, samtidigt som helheten 

tolkas i förhållande till de enskilda delarna. Vidare blir tolkningen en process som skapar 

ny och djupare förståelse och beskrivs som den hermeneutiska cirkeln (ibid). I vår 

analysprocess består helheten i den hermeneutiska cirkeln av anhörigas integrering i 

missbruksvården. Vi har sedan utifrån studiens frågeställningar, vilka vi betraktar som 

delar, utformat huvudteman. Utifrån dessa huvudteman har underteman identifierats med 

hänsyn till informanternas svar på frågeställningarna, det vill säga det informanterna 

beskriver om anhörigas integrering och vilken betydelse den har.  

 

4.6 Studiens trovärdighet 
För att skapa tillförlitlig kvalitativ forskning beskriver Kvale och Brinkman (2014) att en 

förutsättning är att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Om en studie har 

god validitet betyder det att forskaren studerar det man haft för avsikt att studera och detta 

stärker på så sätt studiens trovärdighet. För att göra detta har vi en transparent ansats, 

vilket innebär att vi haft ambition att tydligt och genomgående redogöra för våra 

resonemang, tankar och val i studien så att man på ett begripligt sätt kan följa vår 

forskningsprocess. Det gör det lättare för läsaren att följa studien och vårt förfarande samt 

att utrymme skapas för diskussioner och kritik, något Svensson och Ahrne (2014) menar 
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är en bra egenskap hos forskning och bidrar till att öka studies kvalitet och trovärdighet. 

Kvale och Brinkman (2014) påpekar även att validitet kan förknippas med forskarens 

förmåga att hantera och tolka det empiriska materialet, ett skäl till varför vi båda valde 

att göra intervjuerna, transkriptionerna och analysen av materialet tillsammans. Vi blev 

således delaktiga i hela intervjuprocessen och gavs också möjligheten att bekanta oss med 

materialet, något som Kvale och Brinkman menar ökar ens kunskap om sin egen 

intervjuteknik samtidigt som man under utskrivningsprocessen både bearbetar och 

analyserar materialet.  

 

För att öka tillförlitligheten har vi tydligt redogjort för vår forskningsprocess utifrån att 

Kvale och Brinkman (2014) menar att man vid fler tillfällen och genom samma förfarande 

ska kunna komma fram till liknande resultat. Under intervjuerna undveks ledande frågor 

för att inte påverka informanternas svar och därmed bli så tillförlitliga som möjligt samt 

öka resultatets reliabilitet. I slutet av varje intervju gavs informanterna en kort 

sammanfattning av deras uttalanden och möjlighet till att reflektera över vad som sagts, 

dels för att undersöka om vi uppfattat svaren korrekt men också för att se om 

informanterna valde att ändra på sina uttalanden. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 

att transkriberingen av ett empiriskt material handlar om hur man tolkar informanternas 

uttalanden. Personer har ofta olika stilar och tekniker för hur man tolkar och transkriberar 

ett material och kan därför påverka undersökningens reliabilitet genom att samma 

innehåll kan få olika betydelser. Detta är något vi ville undvika genom att transkribera 

materialet tillsammans.  

 

Något som också kopplas till studies trovärdighet är om det går att generalisera resultaten, 

det vill säga om resultatet kan tillämpas på andra urvalsunderlag eller andra sociala 

miljöer. Dock är det svårt att generalisera kvalitativ forskning eftersom man vanligtvis 

använder sig av relativt små urval (Svensson & Ahrne 2014). Även om vår studie 

genomfördes på en verksamhet i en mindre kommun och med relativt få intervjupersoner 

tror vi att vårt resultat kan ge förståelse för anhörigas integrering i missbruksvården av 

relevans även för andra än våra studerade enheter. All verksamhet som bedriver 

missbruksvård inom Socialtjänsten är skyldiga att utgå från samma lagstöd och även följa 

Socialstyrelsens riktlinjer (Creutzer, 2013). Utifrån vad studiens resultat kan komma att 

visa tänker vi oss att det i viss mån kan generaliseras utifrån att skyldigheterna och 
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förutsättningarna för varje verksamhet ser likvärdiga ut då varje kommuns socialtjänst 

måste utgå från samma lagstöd och riktlinjer som rör anhörigas integrering.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden    
I vår studie har vi valt att följa Vetenskapsrådets (CODEX) forskningsetiska principer 

och de fyra huvudsakliga kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att tillmötesgå dessa krav och principer 

blev informanterna i förväg upplysta om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt 

och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Vid de tillfällen som informanterna 

blev kontaktade upplystes de om deras självbestämmanderätt som innebär att informanten 

själv får avgöra om han/hon ska delta i studien, under vilka villkor och hur länge de ville 

medverka. De försäkrades också om att deras deltagande kommer vara anonymt, då vi 

inte kommer namnge eller återge någon information som kan undanröja informanternas 

identitet. Ett förtydligade gjordes även gällande studiens material, att det endast kommer 

användas till vår studie och kommer förvaras på ett säkert sätt. 

 

Ett etiskt dilemma som skulle kunna utgöra en risk är om de personer som vi tog hjälp av 

för att rekrytera informanter kan lokalisera vem av informanterna som säger vad i 

resultatdelen. Detta genom att studien genomförs i en mindre kommun där antalet 

anställda inom den studerade verksamheten är få och de personer som arbetar kan känna 

varandra. För att undvika att röja informanternas identitet har vi som vi nämnde i stycket 

ovan, valt att utesluta namn på informanterna och ortsnamn. Vi har även uteslutit 

information om de studerande missbruksenheterna för att dessa inte ska kunna 

identifieras.   
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras det resultat som framkommit under våra fyra intervjuer för 

att sedan analyseras utifrån tidigare forskning kring ämnet och i relation till valda teorier, 

systemteori och empowerment. Resultatet redovisas i form av huvud- och underteman 

och där informanternas uttalanden presenteras tillsammans istället för åtskilt då alla 

informanter generellt hade liknande uppfattningar om anhörigas integrering i 

missbruksvården och betydelsen av den. Det första huvudtemat som utformats utifrån 

studiens frågeställningar är ”hur anhöriga integreras i missbruksvården”, där beskrev 

informanterna hur de fick kontakt med anhöriga och vilken behandling de erbjöds, ur 

detta uppkom underteman missbruksvårdens kontakt med anhöriga och behandling som 

erbjuds anhöriga. Det andra huvudtemat som utformades var ”integreringens betydelse 

för de anhöriga” där underteman skapades utifrån vad informanterna berättade om hur 

integreringen kan stödja de anhöriga, dessa blev således anhörigas kunskap och 

förståelse, anhörigas gränssättningar gentemot missbrukaren och anhöriga som 

medberoende. Det tredje huvudtemat utgörs av ”betydelsen av anhörigas integrering för 

missbrukaren” där informanterna gav uttryck över hur integreringen av de anhöriga kan 

komma att hjälpa missbrukaren i sitt tillfrisknande och för att det ska vara hållbart, som 

resulterade i följande underteman, vikten av ärligt tillfrisknande hos missbrukaren och 

hållbarhet för missbrukarens tillfrisknande. Det fjärde och sista huvudtemat är 

”betydelsen av anhörigas integrering för missbruksvården och behandlingen” som berör 

informanternas förklaringar om hur deras arbete påverkas av att ha en anhörig integrerad, 

underteman blev följaktligen faktorer som underlättar missbruksvården arbete och hur 

missbruksvårdens arbete påverkas av samtycke och sekretess.  

 

När vi framför informanternas uttalanden i form av citat har vi tillsammans med de etiska 

ställningstaganden som beskrev i metodkapitlet, valt att ta bort uttryck som inte tillför 

något till innehållets betydelse exempelvis ”mm”, ”öhh” och ”hmm”. Valet gjordes 

utifrån det Öberg (2014) beskriver om att sådana uttryck kan medföra att innehållet 

upplevs ointressant och gör att texten blir svårläst. Redigeringarna genomfördes med 

försiktighet för att uttalandena inte skulle förlora sin innebörd och påverka bilden av 

informanterna.  

 

5.1 Presentation av informanter  
För att informanterna i vår studie ska tillförsäkras anonymitet har vi valt att namnge dem 

med förkortningarna ”S1”, ”S2”, ”B1” och ”B2”. Förkortningen ”S” innebär 
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”socialsekreterare” och förkortningen ”B” innebär ”behandlare”. Siffrorna efter varje 

förkortning används för att urskilja vilken informant som uttrycker sig om vad. S1 och 

B2 har mellan 10 till 20 års erfarenhet inom socialt arbete medan S2 och B1 har 3 till 5 

års erfarenhet inom området. Socialsekreterarna har tidigare arbetat med handläggning på 

flertal verksamheter inom Socialtjänsten och behandlarna har inte bara erfarenhet av 

missbruksbehandling utan även barn-och familjebehandling.   

 

5.2 Hur anhöriga integreras i missbruksvården  
Informanterna beskriver att inom missbruksvården idag anses anhörigas integrering vara 

en viktig beståndsdel och betraktas som en självklar del i arbetet med en missbrukare. 

Tidigare låg fokus på missbrukaren och hänsynen till de anhöriga kom i skymundan. 

Detta är något som informanterna tror beror på att man inom missbruksvården tidigare 

inte sett betydelsen av att integrera anhöriga samt förstått vilken påverkan ett missbruk 

kan ha på nätverket runtomkring. Denna utveckling beskrivs av följande citat: 

 

Man har inte varit medveten om betydelsen för de anhöriga och i 

tillfrisknandeprocessen att det faktiskt är ett helt system som det är fel på 

[...] Nätverksarbetet kom ju inte heller igång, vi utbildade ju liksom inte 

här i kommunen för ett par år sedan. (S1) 

 

Man frågade tidigare inte anhöriga om de behövde stöd, inte på det sättet 

man gör idag [...] Nu för tiden får ju de anhöriga följa med, de får göra 

sin egen resa. Man ser nu att om alla anhöriga, eller åtminstone de 

närmaste, både man, fru, barn eller föräldrar får hjälp ungefär samtidigt 

så hjälper man till med tillfrisknandet för den beroende [...] För 13 år 

sedan var det bara fokus på den beroende mer eller mindre. (B1)  

 

Som informanterna beskriver har en gynnsam utveckling skett kring anhörigas integrering 

i missbruksvården. Det har växt fram en förståelse om att anhörigas integrering främjar 

tillfrisknandeprocessen för den missbrukande. För att integreringen ska vara möjlig är en 

viktig beståndsdel att nå ut till de anhöriga.   

5.2.1 Missbruksvårdens kontakt med anhöriga 

För att nå de anhöriga går oftast kontakten via missbrukaren på så sätt att 

socialsekreteraren informerar missbrukaren om att det även finns stöd för hans eller 
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hennes anhöriga att få. Den vägen till kontakt beskriver en av informanterna på följande 

vis:  

 

Om den beroende går i behandling är det oftast socialsekreteraren som 

berättar vilket stöd det finns. Sen kan de ju vara såhär att den som är 

beroende inte talar om att socialsekreteraren har sagt att det finns stöd 

för de anhöriga och då får de ju sällan reda på det. (B2) 

 

Kontakten kan även ske genom att de anhöriga själva hör av sig med en oro för en 

närstående som missbrukar, då blir de alltid informerade om att de finns stöd att få även 

som anhörig: 

 

Sen kan det bara ringa någon ”jag vet inte men jag tror att det är något 

konstigt, jag vet inte än men hur är det här när man tar droger?” Då kan 

man ju också erbjuda och då får de ta kontakt med beroendecentrum.(S2)  

 

Det bästa sättet att sprida information om möjligheten för anhöriga att erhålla stöd 

beskriver en av informanterna ändå är att anhöriga tipsar andra anhöriga om att det finns 

hjälp att erhålla:  

 

Sen är det ju faktiskt anhöriga som är den bästa PR och reklamen, det är 

ju faktiskt andra anhöriga som har gått i grupp eller fått stöd och att dom 

har sagt, ”sök dig dit!” och då kan dom ju faktiskt komma själv bara dem 

får ett telefonnummer. (B1) 

 

Informanterna beskrev att kontakten med de anhöriga var en viktig del i integreringen, 

mycket på grund av att man ville nå ut till fler anhöriga. Upplevelsen var att när 

informationen om anhörigstöd kom från anhöriga själva hade andra anhöriga lättare att ta 

den till sig och vågade söka sig till missbruksvården.  

5.2.2 Behandling som erbjuds anhöriga 

När de anhöriga blir integrerade i missbruksvården sker de oftast via gruppbehandling 

där de anhöriga får träffa andra människor som lever under liknande förhållanden. Ofta 

föreligger en stor känsla av skuld och skam hos de anhöriga som kan göra att steget till 

att sitta tillsammans med andra i grupp för att dela med sig av sin livssituation kan kännas 
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för stort. Målsättningen inom missbruksvården är att de anhöriga ska delta i 

gruppbehandling men för att ta steget kan de till en början erbjudas enskilda samtal. På 

så vis får de anhöriga utrymme att känna sig mer bekväma i situationen och tillit gentemot 

behandlarna byggs upp. Detta är något som beskrivs genom följande citat:  

 

Genom att anhöriga ofta bär på skuld och skam kan det vara svårt att nå 

dem vilket kan göra det svårt att få dem att gå direkt in i gruppbehandling. 

Då brukar vi istället erbjuda enskilda samtal för att jobba in dom och 

skapa tillit men även göra dom uppmärksamma på hur en 

gruppbehandling går till. (B2) 

 

Jag tror det handlar om förnekelse, går man dit och sätter sig i en 

anhöriggrupp och måste tala om varför man är där, ”jo jag är gift med 

en man som super”, då blir det på något sått verkligt [...] Istället kan man 

behöva gå på enskilda samtal till en början för att sakta bekanta sig med 

miljön och med oss personal för att därifrån ta steget in i 

gruppbehandling. (S2) 

 

Informanterna påtalade att en viktig del i integreringen av anhöriga var att skapa en trygg 

och tillitsfull relation mellan de anhöriga och personal inom missbruksvården. En sådan 

relation kan få de anhöriga att öppna sig och lägga skammen åt sidan och således vara 

delaktig i allt som ett anhörigstöd inom missbruksvården innebär, exempelvis 

gruppbehandling.  

5.2.3 Analys  

Det empiriska materialet i relation till tidigare forskning om anhörigas integrering 

beskriver att informanterna på senare tid fått mer utrymme både i forskning och i det 

praktiska sociala arbetet. Man har de senaste åren förstått betydelsen av att integrera 

anhöriga och vikten för den missbrukande att ha sina närstående runtomkring sig. Detta 

är något som Tideman (2004) också framhåller, att sociala relationer har en stor betydelse 

för människors tillfredsställelse och livskvalité. Tideman anser även att de sociala 

relationerna en människa har kan fungera som en resurs och som kan vara ett stort stöd i 

livssituationer som är svåra att hantera. Detta är något som även våra informanter 

beskriver, att om man integrerar en missbrukares sociala nätverk bidrar det i 
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tillfrisknandet för den missbrukande som många gånger kan vara svårt för missbrukaren 

att klara av själv.  

 

Informanterna beskriver att information om stöd som finns att erhålla kan förmedlas på 

olika sätt. Det är främst socialsekreteraren som i mötet med den missbrukande som ger 

information om att det finns stöd att erhålla för hans eller hennes anhöriga. Dock beskriver 

informanterna att den kontakten inte är helt tillförlitlig då man inte vet om den 

missbrukande förmedlar det vidare. Att nå anhöriga via missbrukaren är något Zetterlind, 

Berglund och Åberg-Örbecks (1996) prövade i sin studie genom olika 

informationstekniker. Deras resultat visade att informationstekniken att gå via 

missbrukaren ledde till att få anhöriga fick information och som i sin tur resulterade i att 

de inte sökte sig till anhörigvård.  

 

Informanterna beskriver att de anhöriga ofta ger uttryck för att de känner en stor skuld 

och skam över sin livssituation och över att ens närstående missbrukar. Denna skuld och 

skam beskrivs av informanterna kunna leda till förnekelse över den egna livssituationen 

och att de anhöriga skjuter undan problemet för att undvika konfrontationer. Genom att 

gå i anhöriggruppsbehandling tar man ett stort steg genom att blottlägga sig själv inför 

andra människor men den anhörige kan även uppleva det som ett svek gentemot den 

missbrukande. Den skuld och skam de anhöriga upplever är även något Bergström (2014) 

redogör för, att den främst uppkommer från de anhörigas handlingar gentemot den 

missbrukande. När de anhöriga går i gruppbehandling och delar med sig av händelser som 

rör den missbrukande kan en sådan handling skapa skuld och skam. Därför menar 

informanterna att enskilda samtal till en början kan vara ett bra alternativ.  

 

Något som framgår av det empiriska materialet är att informanterna är eniga om att 

utvecklingen kring anhörigas integrering i missbruksvården på ett fördelaktigt sätt har 

utvecklats. Det råder en förståelse kring vikten av att integrera anhöriga, både för 

missbrukarens tillfrisknande men även för de anhöriga. Om man tolkar informanternas 

uttalanden om anhörigas integrering utifrån det teoretiska perspektivet empowerment 

som ämnar stärka utsatta enskilda individer eller grupper utifrån deras handlingar (Swärd 

& Starrin, 2011), kan man se att de anhöriga behöver verktyg för att kunna stärka sig själv 

och på så sätt också stärka missbrukaren i sitt tillfrisknande.  
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Anledningen till varför utvecklingen har lett till att de anhöriga blivit mer integrerade i 

missbruksvården och hur integreringen ser ut kan tolkas genom empowermentbegreppet 

som vill stärka individerna till bättre förutsättningar (Beresford, 2012). Tidigare försökte 

man stödja den missbrukade utifrån hans eller hennes personliga egenskaper och resurser, 

något som inte har gett samma positiva resultat som att ha sina anhöriga integrerade. Nu 

förstår man att missbruket behöver sättas i ett större sammanhang genom att involvera 

sociala nätverk så att de tillsammans skapar kontroll över sin tillvaro och därmed få bättre 

förutsättningar för ett hållbart tillfrisknande, något som är en strävan inom 

empowermentbegreppet. Detta kan även tolkas genom systemteorin på så sätt att man 

behöver se över hur familjemedlemmarnas interaktion fungerar med varandra för att 

förstå helheten av problemet, som i detta fall är missbruket.  

 

Informanterna beskrev också att fokus tidigare varit på den missbrukande men att man nu 

förstår att genom integrering av de anhöriga bidrar man till missbrukarens tillfrisknande. 

Sett utifrån begreppet empowerment som innebär att när man stärker enskilda individer 

eller grupper kan det påverka större sammanhang (Payne, 2010). Genom detta tänker vi 

oss att integreringen av anhöriga skapar större förståelse för missbrukares situation och 

bättre möjligheter för tillfrisknande i och med att den missbrukande inte är ensam i sin 

problematik utan att de anhöriga finns med som en stödjande del i förändringsprocessen. 

Vi tänker också att när anhöriga blir integrerade kan man nå ut till fler anhöriga som lever 

i liknande situationer och behöver stöd. Detta utifrån informanternas uttalanden om att 

det effektivaste sättet att förmedla anhörigstöd är kontakten mellan anhöriga. Det handlar 

således om kunskap, hur man vill öka kunskapen om hur viktigt det är att integrera 

anhöriga men också ge de anhöriga kunskapsverktyg för att förbättra sin och den 

missbrukandes levnadssituation, vilket är en grundtanke inom begreppet empowerment 

(Beresford, 2012).  

 

5.3 Integreringens betydelse för de anhöriga  
Samtliga informanter påtalade flertalet gånger hur viktigt det är att integrera anhöriga 

inom missbruksvården. Mycket på grund av att missbruket blir en familjesjukdom där 

alla personer inom nätverket påverkas på olika sätt av att ha en närstående som 

missbrukar. Informanterna beskrev en sådan familj som ett ”sjukt familjesystem” och att 

det är oerhört viktigt att få de anhöriga integrerade för att de ska kunna hjälpa sig själv 
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men även för att vara en stödjande faktor i missbrukarens tillfrisknande. Detta beskriver 

två informanter på följande sätt:  

 

Hur än det är så blir det ett sjukt familjesystem, som har rättat sig in efter 

den beroende. Är det så att den beroende får hjälp men inte de anhöriga 

då är det nästan som att den anhörige strävar emot att den beroende ska 

gå tillbaka till det där, för det är de man känner sig bekväm  i. Man ser 

nu att om alla anhöriga, eller åtminstone de närmaste, både man, fru, 

barn eller föräldrar får hjälp ungefär samtidigt så hjälper man till med 

tillfrisknandet för den beroende men framför allt hjälper man sig själv 

som anhörig i sitt tillfrisknande (B1)  

 

Som citatet beskriver kan de anhöriga, om det inte får hjälp samtidigt som den 

missbrukande bli bakåtsträvande och önska att missbrukaren återgår till sitt tidigare 

beteende, de beteendet som han eller hon hade innan tillfrisknandet. Detta på grund av att 

missbruket har varit det centrala i familjesystemet och således blivit de anhörigas vardag 

i form av anpassningar, lögner och skam. Att den missbrukande kommer hem från en 

behandling med ett förändrat tänk och förhållningssätt kan därför upplevas som 

skrämmande och svårkontrollerat av de anhöriga och i och med det resultera i önskan om 

att allt ska bli som tidigare.  

5.3.1 Anhörigas kunskap och förståelse 

Att ge de anhöriga kunskap om missbruket som en sjukdom anser informanterna vara en 

betydelsefull faktor för de anhörigas välmående. De behöver erhålla förståelse över varför 

missbrukarens beteende ibland kan förändras i förhållande till missbruket och varför de 

anhöriga upplevt dessa förändringar som svårhanterade: 

 

Dom får lära sig om beroendesjukdomen […] Man får veta vad som 

händer med missbrukaren när han eller hon har abstinens och hur man 

ska förhålla sig till det. Det är intressant att följa en anhörig i sin process, 

vi har en tjej nu och där kan man se en stor utveckling när det kommer till 

kunskap om sjukdomen. Hon har fått en jättestor kunskap, hon liksom, 

”aha han har post akut abstinens han nu, och jag tänker inte vara den 

som springer och daddar med honom!”  Och det är ju jättebra, för hennes 

skull tänker jag. (B1) 
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Utöver kunskap om missbruket som sjukdom behöver de anhöriga även kunskap om sin 

del i missbruket, hur deras handlingar gentemot den missbrukande i många fall kan hjälpa 

missbrukaren att fortsätta missbruka istället för tvärtom som de anhöriga i de flesta fall 

tror. Att behovet av denna sorts kunskap är betydelsefull förklaras på följande sätt:  

 

Man blir en möjliggörare som anhörig, nästan att man ser till att de kan 

fortsätta. Så de gör ju en otrolig resa, en utveckling i sig. Det är jättetufft, 

det är inte roligt att få veta att jag har varit en del i det här 

dysfunktionella. Det blir oerhört mycket skuld och mycket skam som de 

anhöriga behöver hjälp för att kunna hantera.(B1) 

 

Informanterna påtalade att kunskapen och förståelsen som de anhöriga erhåller under 

anhörigbehandling måste bestå av både information om de anhörigas beteende, men även 

konkret fakta om missbruket. Dessa två komponenter av kunskapen och förståelsen ska 

gärna ske parallellt med varandra för att vara så effektiv som möjligt.  

5.3.2 Anhörigas gränssättningar gentemot missbrukaren 

Något informanterna beskriver är betydelsefullt för de anhöriga att vara integrerade är att 

de får verktyg till att kunna sätta gränser gentemot den missbrukande. De får stöd i hur 

de kan förhålla sig kring situationer som de tidigare hanterat på fel sätt i och med att deras 

handlingar har möjliggjort missbruket: 

 

Det gäller att få anhöriga att förstå att gränssättningar är nödvändigt för 

att hjälpa missbrukaren. Från att de inte kan komma hem och sova mitt i 

natten, att de inte kan slänga till dem en hundring för att de ska kunna 

äta. De är ju klart att det är skitsvårt, sitter någon och bönar och ber och 

har världens abstinens och säger: mamma, pappa hjälp mig! Och förstå 

hur man ska hantera sin roll i den situationen, det är jättesvårt och något 

som de anhöriga behöver hjälp med och som har visat sig vara 

betydelsefullt. Det blir ett uppvaknande, att man förstår att när jag låter 

han eller hon komma hem och äta upp sig har jag bara möjliggjort att han 

eller hon kunnat knarka några veckor till. Det gör att de anhöriga tänker, 

jag borde ha sagt NEJ!(S1) 
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De anhöriga kan hjälpa den missbrukande att missbruka om de inte får 

hjälp med gränssättningar. Frun kan ringa till arbetsgivaren och säga att 

min man har magsjuka idag, vilket han kanske inte har. De kan låna ut 

pengar, skjutsa, låta sova, ge mat. Detta gör det jätteviktigt framförallt 

för de anhöriga att de får stöd och de verktyg som behövs för att kunna 

säga nej till allt man tidigare sagt ja till, och det är oerhört viktigt. Efter 

en anhörigbehandling börjar de lägga över ansvaret på den som 

missbrukar, och då har man kommit en bra bit på väg.(S2) 

 

När de anhöriga får de verktyg de behöver för att kunna sätta fler och tydligare gränser 

gentemot missbrukaren, lättar ofta känslan av skuld och skam som tidigare varit 

överhängande. 

5.3.3 Anhöriga som medberoende  

Något som återkommande togs upp under intervjuerna var begreppet medberoende. 

Informanterna antyder att de som har en närstående som missbrukar oftast själva lider av 

ett medberoende som omedvetet påverkar deras handlingar. Detta beskriver en av 

informanterna: 

 

De anhöriga har svårt att se att hela deras värld kretsar kring en annan 

människa. Deras handlingar i förhållande till den missbrukande görs 

egentligen utan någon form av eftertanke just för att de är så himla 

medberoende.(B2) 

 

Som citatet ovan tydliggör styrs hela de anhörigas liv av förhållanden kring den 

missbrukande och det påverkar deras sätt att leva ett sunt liv. Genom detta anser 

informanterna att det är viktigt att anhöriga integreras för att förstå sin problematik som 

anhörig och för att kunna börja lägga fokus på att jobba med sig själv istället för att lägga 

ner all sin energi på att få den missbrukande nykter. För även om den missbrukande 

tillfrisknar och håller sig nykter lever fortfarande de anhörigas medberoende kvar som 

beskrivs av informanterna på följande sätt:  

 

Medberoendet grundar ju sig i kontroll och jag menar den kontrollen 

utövar ju även du på andra i din omgivning, alltså oftast är du 

högpresterande, det kan vara jobbet, det kan vara din man eller fru. Och 
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du släpper ju inte kontrollen bara för att någon blir frisk för då kommer 

ju kontrollen och medberoendet slå ut ännu mer, för vem är jag då? Vad 

ska jag göra nu helt plötsligt när han är frisk? Hela din vardag har ju 

liksom upptagits av att kolla telefoner och dona åsså ska du sluta med det, 

vad ska jag göra då? Vem blir jag till dig dårå? Då är ju inte jag så 

betydelsefull för dig längre! Och det blir ju skit jobbigt.(S1)  

 

Det är svårt att ändra ett livslångt mönster, som det ibland kan ha varit 

för vissa anhöriga. De hänger oftast kvar även fast den missbrukande 

tillfrisknar. (B2)  

 

Vikten av att bli integrerad i missbruksvården som anhörig tydliggörs även genom att 

medberoendet är så starkt att det även påverkar andra delar i personens liv än bara 

relationen till den missbrukande: 

 

Blir man väldigt väldigt starkt medberoende då har man ju också problem 

på andra plan, det är ju oftast inte bara gentemot en person. Det påverkar 

ens jobb, det påverkar ens fritid, det påverkar ens andra relationer. Så vi 

höjer förhoppningsvis livskvalitén för den enskilda individen också och 

det blir ju en vinst i sig.(S1) 

 

Att för de anhöriga få upp ögonen för hur man har levt och till exempel tagit avstånd från 

vänner för att slippa konfrontationer på grund av sitt levnadssätt kan vara väldigt tuff och 

kan vara en lång process. Att det kan ta långtid att tillfriskna som anhörig från sitt 

medberoende är något som de anhöriga helst inte vill förstå: 

 

Många tror och tänker ju att det är en färdig kurs liksom, att om jag går 

den här behandlingen eller läser den här boken om medberoende så ska 

det vara klart. Men det här är ju ett levande arbete, det här får man tänka 

på varje dag, varje timme, vartenda telefonsamtal man väljer eller inte 

väljer att ta emot, eller väljer eller inte väljer att öppna dörren.(S1) 

 

Något som informanterna ser som en självklarhet är att anhöriga behöver stöd och hjälp 

för att kunna hantera sitt liv för att på ett någorlunda sätt leva ett ”normalt” liv. De 
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beskriver även att utifrån en professionssynvinkel är det oerhört betydelsefullt för de 

anhöriga att vara integrerade men den synvinkeln delas till en början oftast inte av de 

anhöriga. De brukar oftast behöva gå på ett flertal möten för att se integrationen som en 

gynnsam del i processen. 

 

5.3.4 Analys 

Något som framgår ur det empiriska materialet är att informanterna är överens om att det 

är viktigt och betydelsefullt för de anhöriga att vara integrerade i missbruksvården. Detta 

på grund av att missbruket påverkar hela familjen och bidrar till ett sjukt familjesystem. 

Detta är även något Schanche Selbekk, Sagvaag och Fauske (2015) beskriver, att ett 

missbruk kan få konsekvenser även för de anhöriga som påverkar deras välbefinnande 

och livssituation. Integreringen för de anhöriga beskriver informanterna är betydelsefull 

på så vis att de får kunskap och förståelse kring missbruket som sjukdom men även vilken 

del de anhöriga själva har haft för att möjliggöra missbruket. För hur gärna de anhöriga 

än vill att missbrukaren ska tillfriskna kan de genom deras omedvetna handlingar vara en 

bidragande del till att missbrukaren kan fortsätta missbruka. Det menar även Ranganathan 

(2004) som beskriver att handlingar som är avsedda att hjälpa, till exempel att sjukanmäla 

missbrukaren på grund av att han eller hon är berusad, istället skapar en möjlighet för 

missbrukaren att fortsätta med sitt missbruk då de anhöriga ”täcker upp” för honom eller 

henne.  

 

Något som informanterna också beskriver är betydelsefullt för de anhöriga genom 

integreringen är att de får verktyg för att sätta gränser gentemot den missbrukande, att de 

slutar vara möjliggörare. Att sätta gränser gentemot den missbrukande och sluta signalera 

acceptans för missbruket genom skyddande handlingar är något som även Farhana 

Baharundin, (2014) uttrycker vara viktigt. Att de anhöriga upphör med att isolera sig i de 

sammanhang som man känner sig bekväm i, alltså i missbrukssammanhanget och istället 

skapar nya sätt att förhålla sig genom att sätta gränser. Denna process beskriver 

informanterna kan vara svår för de anhöriga genom att de har anpassat sitt liv efter den 

missbrukande under en väldigt lång period. Något som också Bergström (2014) beskriver 

och som de anhöriga har gjort för att undvika känslan av skuld och skam. 

 

Varför anhöriga omedvetet väljer att bidra till missbruket kan förstås genom 

systemteorins grundtanke som innebär att varje komponent i ett system, exempelvis varje 
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person inom en familj, påverkar varandra och bildar tillsammans till en helhet (Payne, 

2010). När ett missbruk föreligger i en familj ses det som en avvikande del i systemet. 

När en sådan avvikande del uppkommer beskriver systemteorin att familjen försöker 

anpassa sig till den rådande ordningen för att försöka bibehålla familjens normala 

funktion och stabilitet. Familjen gör allt de kan för att normalisera situationen och för att 

kunna fortsätta leva så som för dem anses vara det ”normala” (Kinney & Leaton, 2012).  

 

5.4 Betydelsen av anhörigas integrering för den missbrukande 
När informanterna gjorde beskrivningar om vilken betydelse integreringen av de anhöriga 

har för missbrukaren var en genomgående uppfattning hos samtliga informanter att det 

var mycket betydelsefullt och en viktig del av missbrukarens liv. Det förklarar en av 

informanterna på följande sätt: 

 

Jag tror att integrering av de anhöriga är otroligt viktigt. I dom bästa utav 

världar har man sina anhöriga kvar om man är en grav missbrukare. 

Många har ”missbrukat bort dem” men finns de kvar så är det ett stöd att 

ha anhöriga omkring sig. (S2)  

 

Man kunde även se att när informanterna satte sig in i missbrukarnas situation om hur det 

känns för den missbrukande att ha sina anhöriga integrerade såg deras uttalanden 

annorlunda ut: 

 

Jag tror inte man som aktiv tycker det är så jäkla roligt, för det är ju någon 

som sätter käppar i hjulen för en. Helt plötsligt kanske man blir utelåst, 

man kanske inte kan köra sina vanliga haranger längre då det inte är lika 

lätt att manipulera de anhöriga nu när de är uppmärksammade.(B2) 

 

Alla informanter var överens om att anhörigas integrering var en positiv del i 

missbrukarens tillfrisknande. Dock menade informanterna att det fanns en förutsättning 

för att integreringen skulle bli betydelsefull för missbrukaren och det var att integreringen 

skulle ske på varsitt håll för båda och att den görs parallellt med missbrukaren. Två av 

informanterna beskriver varför det är en förutsättning: 
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Det som blir bäst är när den beroende och den medberoende får hjälp på 

en varsin sida, så att de får lära sig att ta hand om sitt eget och att man 

sen möts någonstans på mitten. När den missbrukande går i någon form 

av behandling får den ofta i något av stegen bjuda in de anhöriga, men 

detta sker utan missbrukarens närvaro, de anhöriga får gå på möten 

enskilt för de kan oftast inte slappna av när missbrukaren sitter i samma 

rum, inte törs man sitta och berätta hur arg och ledsen man varit på den 

missbrukande för att han eller hon har kommit hem full eller påtänd. Det 

finns liksom ingen vinning för dom att sitta tillsammans. (S2) 

 

Samtliga informanter var också eniga när det handlade om att hitta negativa aspekter på 

anhörigas integrering och anledningar till varför anhöriga inte borde integreras. Deras 

uttalanden sammanfattas på följande vis:  

 

Nej! Ingenting, det finns inget negativt med att integrera de anhöriga. 

(B2)  

 

Ser inga negativa aspekter, enbart positiva, både för den anhörige och för 

den missbrukande.(S1)  

 

Något som framgick tydligt hos informanternas är deras uppfattning om att integreringen 

av anhöriga endast är något positivt dock kunde de känna att deras upplevelser ibland inte 

samstämde med det missbrukarna uttryckte sig om anhörigas integrering. De 

missbrukande kunde ibland enligt informanterna ge uttryck om att de inte vill ha sina 

anhöriga integrerade i sin förändringsprocess av olika anledningar. Dessa anledningar 

kunde vara allt ifrån att missbrukaren inte ville utsätta sina anhöriga för den påfrestningen 

som en integrering kan innebära, men även för att den missbrukande såg missbruket som 

hans eller hennes enskilda problem. Informanterna resonerade att det ibland kunde bero 

på dessa anledningar men att det även kunde bero på att missbrukaren såg integreringen 

av hans eller hennes anhöriga som ett störningsmoment i sitt fortsatta missbruk. 

Informanterna ansåg att om missbrukarna själva ska se integreringen av anhöriga som en 

positiv del är en förutsättning att de befinner sig i ett ärligt tillfrisknande.  
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5.4.1 Vikten av ärligt tillfrisknande hos missbrukaren 

Det informanterna beskriver är att för att den missbrukande ska tycka att det känns 

betydelsefullt att ha sina anhöriga integrerade krävs det att missbrukaren har en ärlig 

intention för sitt tillfrisknande. Att missbrukaren har som målsättning att bli frisk och få 

ett hållbart liv som kan sträcka sig livet ut, inte att han eller hon ska bli nykter i några år 

för att sedan återgå till missbruket, utan att inställningen ska vara helhjärtad. Detta 

beskriver informanterna såhär: 

  

Om den missbrukande verkligen vill bli av med sitt liv, att han eller hon 

verkligen vill bli frisk är de anhöriga en jätteviktig del. Det gäller nästan 

att den missbrukande är i ett ärligt tillfrisknande, för är de inte det utan 

bara går en behandling för till exempel slippa sitta inne på kåken, då blir 

de ganska upprörda av att ha de anhöriga integrerade.(S2) 

 

Informanterna beskriver även att det ibland kan vara svårt att avgöra om och när den 

missbrukande är i ett ärligt tillfrisknande. Många gånger är klienter återkommande inom 

missbruksvården och har erbjudits flera olika behandlingar men som ändå har resulterat i 

ett fortsatt missbruk trots att missbrukaren gett sken av en ärlig intention. När den 

missbrukande väl är i ett ärligt tillfrisknande är viljan av att ha sina anhöriga integrerade 

mer naturlig mycket på grund av att missbrukaren inte vill vara ensam i sin 

förändringsprocess. Detta gör integreringen till en viktig del i att tillfrisknandet ska vara 

hållbart då det är hela familjesystemet som behöver hjälp för att kunna tillmötesgå de 

förändringar som ett missbruksfritt liv kan innebära. 

5.4.2 Hållbarhet för missbrukarens tillfrisknande 

För att tillfrisknandet av en missbrukare ska vara hållbart och ses som en livslång 

förändring krävs det att de anhörige finns delaktiga vid missbrukarens sida under 

processens gång. Både hållbart i den bemärkelsen att leva under drogfrihet men även 

hållbart ur den aspekten att man ska ha ett välfungerande liv i form av relationer, ekonomi 

och hälsa. Detta redogörs i följande citat:  

 

Det är väldigt viktigt att man följs åt i det här för att det ska bli ett bra 

tillfriskande och för att det ska hålla, för att vara hållbart livet ut. För om 

inte de anhöriga gör samma förändringsprocess som den missbrukande 
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blir det ofta att allt återgår till gamla mönster, vilket försvårar 

missbrukarens tillfrisknande. (B2)  

 

Informanterna berättade under intervjuerna om att det är viktigt att det anhöriga är med i 

missbrukarens livsförändring för att tillfrisknandet ska vara hållbart. Anledningen till det 

är för att missbruket som vi också tidigare nämnt, inte bara ”drabbar” den missbrukande 

utan även de anhöriga och deras liv och beteende. 

5.4.3 Analys 

Sammanfattningsvis är samtliga informanter överens om att anhörigas integrering har en 

stor och viktig del i missbrukarens tillfrisknande. De berättar även att missbrukaren till 

en början kan ha svårt att se det positiva med att ha sina anhöriga delaktiga då de gör det 

svårare att fortsätta missbruka, genom det Farhana Baharundin (2014) beskriver om att 

de anhöriga slutar möjliggör missbruket. De anhöriga påtalade flertalet gånger att det är 

en bra förutsättning om missbrukaren befinner sig i ett ”ärligt tillfrisknande” när de 

anhöriga integreras. Då kan missbrukaren uppskatta att ha sina anhöriga delaktiga för att 

slippa känna sig ensam i förändringsprocessen. Detta är även något Holmberg (1997) 

poängterar, att det kan vara uppskattat och betydelsefullt för den missbrukande att veta 

att hans eller hennes anhöriga fortfarande är en del av deras liv genom fortsatt stöd när 

han eller hon inleder sitt nya liv som nykter eller drogfri. Informanterna beskriver att de 

anhöriga inte alltid finns kvar när missbrukaren kommer till ett ärligt tillfrisknande utan 

att han eller hon ibland har ”supit bort dem på vägen”. Informanterna beskriver även att 

det krävs att de anhöriga är integrerade för att missbrukarens tillfrisknande ska vara 

hållbart, att det ska hålla livet ut. Det är något som samstämmer med Levälahtis (2007) 

resonemang om att anhöriga har en viktig del i en missbrukares förändringsarbete och för 

att vidmakthålla ett missbruksfritt liv. 

 

Att missbrukaren behöver ha sina anhöriga som ett stöd i sin förändringsprocess och för 

att det ska vara hållbart kan tydliggöras genom systemteorin. Familjemedlemmarna inom 

ett system hålls samman via oskrivna regler. Reglerna utformas genom familjens 

livssituation och varje persons karaktär. När det händer saker i familjens livssituation 

förändras reglerna därefter (Bergström, 2014). Så när missbrukaren i familjen genomgår 

en förändringsprocess och upphör med missbruket påverkas reglerna i familj och justeras 

automatiskt. Om de anhöriga då inte är delaktiga i denna förändringsprocess kan de ha 
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svårt att förhålla sig till de nya reglerna som uppkommit vilket kan skapa ohälsosamma 

förhållanden. Dessa förhållanden kan påverka hållbarheten i tillfrisknandet för den Med 

 
5.5 Betydelsen av anhörigas integrering för missbruksvården och behandlingen 
Informanterna beskriver att när arbetet med att integrera anhöriga etablerades utvecklades 

ett helt nytt tankesätt som man tidigare inte funderat kring. De beskriver att inom 

missbruksvården har idag har man kommit långt med tanke på att det tidigare bara låg 

fokus på den som missbrukade. Nu efter att de har arbetat med anhöriga under en tid och 

sett betydelsen av det, finns det en vilja att utveckla området ytterligare för att kunna nå 

ut till fler: 

 

Det blev en ögonöppnare när vi började arbetet med att integrera 

anhöriga, hur viktigt det är och hur många det är som står kring en person 

liksom. Helst kanske man skulle vilja nå ut till flera, bakom de närmaste 

anhöriga kan de ju stå en granne, faster, morbror eller morfar som också 

har fått tagit jätte mycket. Där är vi inte riktigt idag, alla får ju komma 

men oftast når det inte så långt bak utan det är ofta det främsta ledet, och 

som också tar emot anhörigbehandling. Så det skulle det behövas 

funderas kring, för man blir ju medberoende till den medberoende. (S1) 

 

Medberoende är något som informanterna ansåg vara en stor del i 

missbruksproblematiken. Mycket på grund av att det drabbar de närstående i många led 

och för att det är ett beteende hos de anhöriga som ofta görs omedvetet. Integreringen är 

således viktig för missbruksvården för att deras arbete med missbrukaren ska vara 

lönsamt i längden, att man vet att de anhöriga har goda verktyg för att tillmötesgå 

missbrukaren i hans eller hennes nya beteende.  

 

5.5.1 Faktorer som underlättar missbruksvårdens arbete 

Samtliga informanter ser anhörigas integrering som en positiv beståndsdel i deras arbete 

med en missbrukare. Mycket genom det som nämnts tidigare att det underlättar 

missbrukarens tillfrisknande men även genom andra faktor: 

 

Det som gör det positivt för oss i vårt arbete med att ha anhöriga 

integrerade är att man vet att det finns någon där hemma som kan stötta 

och hjälpa den missbrukande när han eller hon till exempel kommer hem 
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från ett behandlingshem. Det gör att vi kan agera på ett annat sätt och få 

ett bättre slutresultat.(S1) 

 

Man får liksom en till synvinkel från de anhöriga, den anhöriges syn på 

saker och ting och hur det faktiskt fungerar hemma, under drogfriheten 

eller nykterheten. Så det är bara positivt, missbrukaren kan inte spela ut 

nån mot någon annan. (B1) 

 

Informanterna beskriver att de anhöriga kan fungera som en resurs när Socialtjänsten inte 

har möjlighet att kontrollera missbrukaren. Det skapar trygghet både för missbruksvården 

men även för missbrukaren när det finns någon som kan bistå med stöd och information, 

då det många gånger underlättar Socialtjänstens arbete men för att det ska vara möjligt 

krävs samtycke från den missbrukande.  

5.5.2 Hur missbruksvårdens arbete påverkas av sekretess och samtycke 

Trots att informanterna ser integreringen av anhöriga som mestadels positiv finns det en 

del som försvårar arbetet med de anhöriga och det är krav på sekretess och samtycke. 

Informanterna beskriver att deras utgångspunkt är att få de anhöriga integrerade i 

missbruksvården och missbrukarens tillfrisknande men att det kan bli problematiskt 

genom sekretessen och samtycket. För att kunna informera de anhöriga om förhållanden 

kring den missbrukande, men även för att kunna erbjuda stöd för de anhöriga, krävs det 

samtycke från missbrukarens sida, annars är uppgifterna sekretessbelagda. Två av 

informanterna redogör för detta:  

 

Vi får ju inte ringa till Pelles pappa liksom, men vi kan ju fråga om 

samtycke. (S1) 

 

Det är ju svårt ibland att nå ända fram även fast man ser att de anhöriga 

verkligen skulle behöva integreras för den missbrukandes skull. När man 

lyfter sekretessen får den anhörige en större insyn i missbrukarens 

behandling men eftersom samtycke är en färskvara kan det dras tillbaka 

från en dag till en annan. Därför vill man helst ha samtycket skriftligt 

även om det så är på en servett. (S2) 
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Informanterna beskrev även att de inte påtvingade samtycke från missbrukaren utan ville 

att missbrukaren själv skulle förstå och se det positiva med att ha anhöriga integrerade. 

Informanterna påtalade även att man kunde se om missbrukaren var i ett ärligt 

tillfrisknande eller inte, när samtycke gavs var missbrukaren villig att ”spela med öppna 

kort” och om samtycke inte gavs indikerade det på en ovilja att helhjärtat göra den 

förändring som krävs ett hållbart tillfrisknande.  

5.5.3 Analys 

Oftast pratade informanterna om de närmsta anhöriga såsom mamma, pappa, man, fru 

och barn men poängterade att andra anhöriga också skulle behöva stöd i sin 

medberoendeproblematik till den medberoende, dessa anhöriga kunde vara exempelvis 

morfar, mormor, morbror och moster. Att det är ett större socialt nätverk och inte bara de 

närmaste anhöriga som påverkas av missbruket samstämmer med Tidemans (2004) 

resonemang, att anhöriga även kan bestå av vänner, grannar och andra relationer i 

missbrukarens nätverk.  Att de anhöriga behöver finnas som en stödjande del för den 

missbrukande när han eller hon exempelvis kommer hem från ett behandlingshem kan 

kopplas ihop med Banduras (1985, refererad i Holmberg, 1997) teori om modellinlärning. 

De anhöriga kan fungera som en modell för den missbrukande och påvisa andra attraktiva 

valmöjligheter där missbruket inte behöver vara de centrala. Utan de anhöriga kan visa 

på nya sätt att leva på som kan få den missbrukande att känna att de finns ett liv utan 

droger inom räckhåll (ibid). Som två av informanterna beskrev kan detta vara en positiv 

del i deras arbete som professionella, att de vet att det finns någon som fångar upp 

missbrukaren när han eller hon kommer hem vilket gör att missbruksvården kan agera på 

ett annat sätt. För att de anhöriga ska få de förutsättningar som behövs för att vara bra 

modeller krävs de att de blir informerade om hur detta ska gå till och vilket stöd som finns 

att få som anhörig i missbruksvården. Likväl som informanterna beskriver att det ibland 

kan vara svårt att ge denna information på grund av sekretess och samtycke, framgår det 

i Zetterlind, Berglund och Åberg-Örbecks (1996) prövande av olika informationstekniker 

att det största problemet med att ge anhöriga information var att få missbrukarens 

samtycke. 

 

Även om empowermentbegreppet ämnar stärka individer och grupper genom kunskap 

och skapa bättre förutsättningar och förhållanden för utsatta individer och grupper i 

samhället så är syftet i empowerment inte att göra val åt individerna. Empowerment 

handlar mer om att förmedla motivation och vägledning, vilket stärker individen och 
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främjar till egna initiativ (Swärd & Starrin, 2011). Utifrån ett empowermentbegrepp 

förklaras varför socialsekreteraren istället för att påtvinga ett samtycke, arbetar utifrån att 

försöka informera och motivera missbrukaren till att själv se möjligheterna med att ha 

sina anhöriga integrerade. Genom att sekretessen lyfts får anhöriga insyn och blir 

delaktiga i missbrukarens tillfrisknandeprocess, något som informanterna anser vara 

gynnsamt för båda parter.  
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6. Diskussion 
I följande kapitel redovisas en sammanfattning av det mest centrala empiriska resultatet, 

där det sedan förs en diskussion kring olikheter och likheter i jämförelse med tidigare 

forskning. Sedan för vi en metoddiskussion kring fördelar och nackdelar med vår valda 

forskningsmetod.  Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning som vi anser kan 

gynna och utveckla området socialt arbete i förhållande till anhörigas integrering. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka anhörigas integrering i missbruksvården. Detta 

på grund av att den forskning som gjorts kring ämnet antytt att det föreligger en brist 

kring anhörigas integrering men även för att det påvisats att Socialtjänster runt om i landet 

ansett att Socialstyrelsens riktlinjer kring anhörigas integrering varit allt för bristfälliga 

för att kunna erbjuda de anhöriga ett värdefullt stöd. Detta är något som inte är i linje med 

vår studies resultat som istället pekar på att anhöriga idag är en självklar del i arbetet med 

missbrukare och att missbruksvården har tillräckliga resurser för att ombesörja det behov 

som finns.  

 

Studiens mest dominerande resultat har varit att anhörigas integrering har utvecklats 

under en relativt kort period från att ha varit en ”bristvara” till att vara en självklar del i 

de praktiska arbetet kring en missbrukare. De centrala i materialet har även varit 

informanternas samstämmighet om att anhörigas integrering har en viktig och 

betydelsefull del i missbrukarnas likväl som de anhörigas tillfrisknandeprocess. Det 

förklaras genom uppfattningen om att missbruket är en familjesjukdom som påverkar alla 

i missbrukarens sociala nätverk och tillsammans bildar ett ”sjukt” familjesystem. Utifrån 

de empiriska materialet framgår det olikheter mellan hur professionerna upplever 

integreringen av anhöriga och hur de upplever att missbrukarna ser på integreringen. 

Professionerna såg inga negativa aspekter med att integrera anhöriga för missbrukarens 

skull medan deras uppfattning av missbrukarnas upplevelser var att de ibland var 

motsträviga till integreringen, då de ansåg att de anhöriga försvårar möjligheterna till att 

fortsätta missbruka. Dock beskrev informanterna att om missbrukaren var i ett ärligt 

tillfrisknande och hade som målsättning att för resten av sitt liv bibehålla sin drogfrihet 

ansåg även de att det var betydelsefullt att ha de anhöriga integrerade. 
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Att ha de anhöriga integrerade förenklade även missbruksvårdens arbete kring 

missbrukaren. De beskrev att de anhöriga kunde fungera som en informationskälla och 

den missbrukande kunde inte spela ut någon av parterna på samma sätt när det var en 

öppen kommunikation mellan de anhöriga och professionerna. De beskrev att arbetet 

kunde planeras bättre när man var medveten om att de anhöriga bidrog med stöd när 

missbrukaren exempelvis kom hem från en behandling.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Något vi uppmärksammat är att forskningen antyder att anhörigas integrering är en brist 

i dagens missbruksvård och Socialtjänsten har gett sken om att Socialstyrelsens riktlinjer 

är otydliga och genom det försvårar arbetet med att integrera anhöriga. Den uppfattningen 

överensstämmer inte med informanternas upplevelser kring arbetet med att integrera 

anhöriga. Under intervjuerna gavs inga indikationer på att arbetet med att integrera 

anhöriga vore problematiskt. Det enda de beskrev som ibland kunde försvåra 

integreringen var att de behövde samtycke från missbrukarna för att direkt ta kontakt med 

de anhöriga, annars fanns det inget som belystes som negativt eller svårt. Hur det kan 

komma sig att tidigare forskning och Socialtjänstens uppfattning om att anhörigas 

integrering är en brist medan våra informanter beskriver det som en självklar del i 

missbruksvårdens arbete, är något vi funderat och reflekterat över. Vi har inte direkt 

kommit fram till någon förklaring till varför dessa olika uppfattningar föreligger utan det 

har mer väckt tankar kring vad det skulle kunna bero på. Orsaker till de olika 

uppfattningarna kan vara kommunens storlek och ekonomi, personalomsättning eller att 

våra informanter i studien endast velat ge en så bra bild som möjligt av sin verksamhet. 

Det skulle även kunna vara så att Socialstyrelsens riktlinjer behöver vara vaga i sitt 

utformande för att varje enskild kommun ska ges möjlighet att själva utforma 

anhörigvården efter sina förutsättningar och behov. En annan förklaring kan även vara att 

Socialstyrelsen utgår från Socialtjänstlagen som är en ramlag, det vill säga innehåller 

generella riktlinjer som ger utrymme för självtolkning som i sin tur gör att varje kommun 

får använda sitt handlingsutrymme och själva utforma passande riktlinjer.  

 

Ytterligare en olikhet vi kan se mellan informanternas uppfattning och tidigare forskning, 

är om det alltid är lämpligt att integrera anhöriga i missbruksvården. Informanterna ger 

inga beskrivningar om att de ska finnas vissa kriterier när eller om anhöriga ska integreras 

utan anger att ju fler som är delaktiga desto mer gynnsamt är det för den missbrukande. 
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Forskningen säger däremot att integreringen av anhöriga ibland måste ske i försiktighet 

beroende på om det sociala nätverket kan bistå som en stödjande och betydelsefull del i 

missbrukarens tillfrisknande eller om de anhöriga istället utgör en bidragande del till 

fortsatt missbruk. Vår tolkning är att även om informanterna beskrev att alla anhöriga 

önskar bli integrerade i missbruksvården kan det finnas en medveten tanke bakom att 

missbrukarens och de anhörigas behandlingar sker separat. Genom att de anhöriga får gå 

på enskilda samtal och i gruppbehandling kan de genom den informationen och 

kunskapen utvecklas till en stödjande och betydelsefull part för missbrukaren. Först när 

de anhöriga har genomgått den personliga resan i sitt tillfrisknande från medberoendet 

kan det vara lämpligt att exempelvis genomföra ett nätverksmöte, som även 

informanterna beskrev.  

 

Trots att det förelåg vissa skillnader mellan informanternas upplevelser kring anhörigas 

integrering och tidigare forskning överväger ändå samstämmigheten. Även informanterna 

sinsemellan. Den största likheten är att anhöriga behöver integreras i missbruksvården 

både för att tillfriskna själva i sitt medberoende men framför allt för att hjälpa den 

anhörige i sin tillfrisknandeprocess. Både informanterna och tidigare forskning beskriver 

att den anhöriga kan vara en bidragande del i missbrukarens tillfrisknande genom att de 

får kunskap om hur de ska förhålla sig till missbruket och att deras tidigare möjliggörande 

måste bytas ut mot gränssättningar.    

 

Utifrån studiens teoretiska perspektiv empowerment och systemteori kan vi tolka vårt 

resultat på olika sätt. Informanterna beskrev flertalet gånger under intervjuerna att 

familjen är ett system och när det föreligger ett dysfunktionellt beteende leder det till ett 

sjukt familjesystem. Detta kan tolkas genom systemteorin på så sätt att alla delar i 

systemet påverkar helheten, alltså att missbrukaren påverkar alla sina familjemedlemmar 

på ett eller annat sätt. Det informanterna beskrev om att anhöriga får redskap för att 

förhålla sig till missbrukaren när han eller hon börjar sin tillfrisknandeprocess, 

exempelvis att de börjar sätta gränser istället för att vara möjliggöraren kan också tolkas 

utifrån systemteorin på så sätt att familjen utformar nya regler när det sker en förändring 

i systemet. Förändringen blir därmed missbrukarens tillfrisknande och reglerna förändras 

i och med de anhörigas nya förhållningssätt att sätta gränser gentemot missbrukaren.  
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Utifrån begreppet empowerment kan resultatet tolkas av det informanterna beskrev, att 

de anhöriga behöver erhålla kunskap och förståelse för att vara en stödjande faktor för 

missbrukaren. I empowerment finns uttrycket ”hjälp till självhjälp” som innebär att en 

person kan behöva stöd av professionella för att i sin tur kunna hjälpa sig själv och andra. 

När de anhöriga får förståelse för missbruket och om sin egen problematik kan han eller 

hon via den kunskapen börja sätta gränser gentemot missbrukaren. Det hjälper både den 

anhörige då skulden och skammen kan kännas lättare i och med att man inte längre är den 

som möjliggör missbruket men det hjälper även missbrukaren då det försvårar ett fortsatt 

missbruk. Avslutningsvis visar studien att systemteori och empowerment är teorier som 

kan bidra till att förstå missbruksvårdens förhållningssätt gentemot anhöriga inom 

missbruksvården. Båda teorierna kan även beskriva relationen mellan missbrukaren och 

hans eller hennes sociala nätverk, att missbruket behövs sättas in ett större sammanhang 

för att kunna förstås och förändras. 

 
6.3 Metoddiskussion 
För att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Vi ansåg 

att den var mest lämpad då vår ansats var att skildra socialsekreterares och 

missbruksbehandlares upplevelser och erfarenheter angående anhörigas integrering i 

missbruksvården. I kvalitativa intervjustudier uppmuntras forskaren att följa upp 

informanternas svar och på så vis kan man erhålla en djupare förståelse och kunskap om 

det man ämnar undersöka. För att det ska vara möjligt förutsätter det en viss grad av 

kompetens av oss som intervjuare, då man i sin intervjuroll behöver vara trygg och ställa 

skärpta följdfrågor.  

 

En förutsättning för trovärdigheten i insamlandet av det empiriska materialet är att 

utformningen av intervjuguiden är anpassad efter studiens syfte och frågeställningar så 

att man undersöker det man avser att undersöka. Inför utformningen av intervjuguiden 

som utgår från våra frågeställningar läste vi båda in oss på materialet som utgör 

underlaget av uppsatsens tidigare forskning för att skapa oss en uppfattning om 

forskningsläget. Vi är således medvetna om att den tidigare forskningen färgat 

utformningen och skapandet av vår intervjuguide samt våra tolkningar av 

intervjumaterialet. Samtidigt anser vi att det gav oss möjlighet att bekanta oss med 

forskningsområdet och på så vis bidra till att känna oss säkrare i intervjusituationen i 

vilken det är en fördel att vara inläst på forskningsområdet.  
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Vårt val att utföra enskilda intervjuer grundar sig i vår föreställning att materialet blir mer 

lätthanterligt vid utskriftsförfarandet och i intervjusituationen än till exempel vid en 

fokusgruppsintervju, som innebär att man intervjuar flera personer samtidigt i grupp med 

syftet att ta del av deras diskussioner kring ett visst fenomen (Larsson, 2010). En 

fokusgruppsintervju hade troligtvis genererat intressanta och givande diskussioner mellan 

socialsekreterarna och missbruksbehandlarna. Vår uppfattning är dock att den 

intervjuformen är mer komplicerad på så vis att det kan vara svårt att leda intervjun, 

lyssna och samtidigt lägga märke till kroppsspråk och ansiktsuttryck. Även om vi hade 

möjlighet att dela på intervjuansvaret ansåg vi utifrån att vi är relativt oerfarna i vår 

intervjuroll, att det inte var ett fördelaktigt alternativ för vår studie. I efterhand kan vi 

likväl se att valet av att genomföra enskilda intervjuer varit gynnsamt för vår studie då 

det gav oss informationsrika och detaljerade uttalanden.  

 

I vårt urvalsförfarande använde vi oss av två informantgrupper, socialsekreterare och 

missbruksbehandlare. Vår grundtanke var att på så vis få en fördjupad kunskap när man 

erhåller upplevelser och erfarenhet från två professioner inom samma forskningsområde. 

Vilket gav upphov till tankar kring valet av att använda samma intervjuguide med samma 

frågor till samtliga informanter och om det påverkade informanternas svar. Hade det varit 

mer fördelaktigt att ha olika frågor till respektive profession? Vår föreställning vid 

utformningen av intervjuguiden var att det skulle förekomma större skillnader mellan 

socialsekreterarna och behandlarna. Detta utifrån att deras profession innebär olika 

förhållningsätt gentemot de anhöriga på så vis att man som socialsekreterare sysslar med 

handläggning och behandlarna är de som genomför och ansvarar för behandlingarna. Man 

skulle kunna tänka sig att socialsekreterarna skulle svara mer generellt och behandlarna 

ge mer ingående beskrivningar. Med utgångspunkt från vår studie visar det sig att 

informanternas uttalanden i förhållande till varandra inte skilde sig nämnvärt utan 

samtliga informanter gav djupa och detaljrika beskrivningar.     

 

Hade vi valt att intervjua anhöriga och missbrukare som i den här studien kan betraktas 

som ursprungskällor, hade vårt resultat förmodligen sett annorlunda ut. Det hade genom 

de anhörigas och missbrukarnas uttalanden kunnat bidra till ytterligare intressanta 

beskrivningar och perspektiv, något vi givetvis föredragit. Man kan tänka sig att studien 

genom deras deltagande tillsammans med professionerna hade fördjupat kunskapen 

ytterligare. Trots detta ansåg vi det inte var etiskt lämpligt då vi tänker oss att anhöriga 



 

44 

 

och missbrukare kan befinna sig i en utsatt situation då man många gånger bär och kämpar 

med upplevelsen av skuld och skam, vilket kan göra det svårt att öppna sig och dela med 

sig av ens utsatta livssituation. Detta tror vi hade inneburit en begränsning i studiens 

resultat samt att vi ansåg oss för oerfarna i vår intervjuarroll för att kunna hantera det 

etiska ansvar som det hade inneburit om vi valt att intervjua anhöriga och missbrukare.   

 

Det råder motsättningar mellan Socialtjänsten uppfattning om hur anhöriga integreras och 

hur det ser ut i det praktiska sociala arbetets verklighet. Efter den här studien ser vi att 

synen på anhörigas integrering har utvecklats till en positiv beståndsdel i det sociala 

arbetets missbruksvård och att man nu förstår vikten av att integrera anhöriga. Långsiktigt 

tror vi detta kan medföra att vårdresultaten inom missbruksvården kommer förbättras och 

skapa förutsättningar för en välfungerad missbrukspolitik.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Något som studiens informanter beskrev under intervjuerna var att de anhöriga som 

uppsökte missbruksvården för stöd oftast var kvinnor. En reflektion som framhävdes av 

informanterna var att detta kan bero på att missbrukarna i deras kommun till störst del 

bestod av män och att det genererade i fler kvinnliga anhöriga i form av fruar och 

flickvänner. De ansåg det ändå vara märkligt att de manliga anhöriga som finns i 

missbrukarnas nätverk, både de kvinnliga missbrukarnas och de manliga missbrukarnas 

nätverk inte väljer att söka sig till missbruksvårdens anhörigstöd. Detta genom att kön 

inte spelar någon roll i frågan hur missbruket påverkar det sociala nätverket, utan risker 

för att hamna i ett medberoende är likvärdiga vare sig man är man eller kvinna som har 

en missbrukande anhörig. Genom detta anser vi det vara intressant och värdefullt att få 

kunskap om varför manliga anhöriga i mindre utsträckning väljer att få stöd i sin relation 

till den missbrukande. Vi tror en sådan vidare forskning skulle kunna generera kunskap 

om hur man ska få manliga anhöriga integrerade i missbruksvården och i sin tur ger 

förutsättningar för att kunna få med samtliga av missbrukarens sociala nätverk och inte 

uteslutande kvinnor.  
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Bilaga 1. Missibrev 

 

Anhörigas integrering i missbruksvården 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid högskolan i Gävle som studerar vår sjätte termin i 

programmet vilket betyder att vi skriver vårt examensarbete. 

Vår uppsats undersöker anhörigas integrering i missbruksvården och vilken betydelse 

denna integrering har för den anhörige, missbrukaren, missbruksvården och 

behandlingen. 

Du som deltar som intervjuperson i vår studie kommer vara helt anonym och 

deltagandet är frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan välja att avbryta din 

medverkan. Intervjun kommer endast användas i denna uppsats och efter att uppsatsen 

är sammanställd och godkänd kommer materialet förstöras.  

Intervjun kommer att spelas in på diktafon. Materialet kommer förvaras och hanteras så 

att det inte är åtkomligt för obehöriga utan endast för oss som genomför studien. 

Intervjun kommer ta ca 30 min.  

För att vi som studenter ska kunna genomföra denna studie är din medverkan oerhört 

betydelsefull för oss. Vi vill tacka dig på förhand för att vi får intervjua dig för vår 

studie. 

Hör gärna av dig om du har några funderingar eller frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Berglund & Hannah Ångman  

Mail: mariab_82@hotmail.com 

Telefon: 070-2613227 

Handledare: Peter Öberg 

Kontakt: peter.oberg@hig.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Frågeställning 1: Är de anhöriga integrerade i missbruksvården?  

- Kan du berätta om hur ni ser och tänker kring anhörigas delaktighet och 

deltagande på din arbetsplats? 

- Är de anhöriga till missbrukare delaktiga hos er på missbruksvården? 

- På vilket sätt är de anhöriga delaktiga? 

- När började anhöriga bli delaktiga? Har det alltid sett ut så? 

- Vilka är de anhöriga som är delaktiga hos er? 

- Hur fungerar första kontakten med de anhöriga, vem tar initiativet till kontakt? 

 

Frågeställning 2: Vilken betydelse har anhörigas integrering för den anhörige?  

- Vad tycker/säger de anhöriga om att delta i missbruksvården?  

- Förändras deras uppfattning under vårdprocessen? 

- Vilken betydelse tror du de har för den anhöriga att vara delaktig i och delta i 

vården? 

- Vad är det mest positiva med att vara integrerad och delta i vården för de 

anhöriga? 

- Vad är det mest negativa med att vara integrerad och delta i vården för de 

anhöriga? 

 

Frågeställning 3: Vilken betydelse har anhörigas integrering för den 

missbrukande?  

- Vad tror du allmänt att det betyder för den missbrukande att hans/hennes 

anhöriga är delaktiga i vården? 

- Är det någon som de missbrukande brukar ta upp i samtal? 

- Kan du se en vilja hos missbrukarna av att ha deras anhöriga integrerade i 

vården? 

- Kan du se att missbrukaren påverkas av att ha en integrerad anhörig? I sådana 

fall på vilket sätt? 

- Kan man se att integreringen av de anhöriga påverkar missbrukarens 

vårdresultat? I sådana fall hur? 
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Frågeställning 4: Vilken betydelse har anhörigas integrering för missbruksvården 

och behandlingen?  

- Hur ser du på att en anhörig aktivt tar del i missbruksvården? 

- Påverkas resultatet av vården på något sätt av att ha en anhörig integrerad? 

- Ser du några positiva aspekter av att ha en anhörig integrerad utifrån ett 

professionsperspektiv? 

- Ser du några negativa aspekter av att ha en anhörig integrerad utifrån ett 

professionsperspektiv?  

- Är det någon av dessa aspekter som överväger, negativa eller positiva? Varför i 

sådana fall? 
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