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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka uppfattningar verksamma inom olika 

ideella och offentliga verksamheter har angående anhörigproblematik när det gäller en vuxen 

person vars närstående har missbruks- eller beroendeproblematik. Vidare syftar studien till att 

undersöka vilka benämningar de anhöriga tillskrivs, hur de eventuellt kan påverkas av detta 

samt hur verksamma inom olika ideella och offentliga verksamheter anser att 

anhörigproblematiken bör hanteras. Med en kvalitativ ansats har denna studie samlat in data 

via semistrukturerade intervjuer med fem personer som arbetar med anhörigproblematik inom 

ideella eller offentliga verksamheter. Studiens resultat visar att de verksamma inom ideella 

och offentliga verksamheter delar syn på hur anhörigas problematik yttrar sig, exempelvis 

påverkas de anhörigas fysiska och psykiska hälsa samt att vissa anhöriga har beteende- och 

tankemönster som ofta är destruktiva. Studiens resultat visar även att medberoende och 

möjliggörare var vanligt förekommande benämningar som tillskrevs personer som ansågs ha 

anhörigproblematik. Några intervjupersoner använde sig av flera benämningar, vissa enbart 

en, samt en intervjuperson som inte använde någon alls. Intervjupersonerna anser att 

anhörigproblematiken bör hanteras genom att bland annat erbjuda de anhöriga stödsamtal, 

individuellt eller i grupp, eftersom de anser att anhörigas problematik tar sig olika uttryck 

samt att de har olika behov av hjälp. 

 
Nyckelord: medberoende, möjliggörare, anhörig, kognitiv beteendeteori, anknytning, skam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The purpose of the present study is to investigate the views of various non-profit and 

government controlled businesses on people regarding relatives problems in an adult person 

whose familymember or partner have problems regarding misuse or addiction. Furthermore, 

the study aims to investigate which term the relatives are assigned, how they may be affected 

by this, and how non-profit and government controlled businesses consider the relatives 

problems to be handled. With a qualitative approach, this study has collected data via 

semistructured interviews with five people who work with relatives problems in non-profit or 

government controlled businesses. The study's results shows that the non-profit and the 

government controlled businesses share views on how relatives problems are expressed, 

among other things affecting the physical and mental health of the relatives and that some of 

the relatives have behavioral and thought patterns that are often destructive. The study's 

results also show that codependent and enabler were common terms attributed to persons 

which is considered to have relatives problems. Some interviewees used several terms, some 

only one, and an interviewee who did not use any at all. The interviewees believes that the 

relatives problems should be dealt with by offering the relatives support talks, individually or 

in groups, because they consider that relatives problems take different forms and that they 

have different needs for help. 

 

Keywords: codependent, enabler, relative, cognitive behavioral theory, attachment, shame 
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Inledning 

Den problematik som kan uppstå i samband med en persons missbruk eller beroende 

påverkar ej enbart denne, utan är något som även kan drabba dennes anhöriga på så sätt att de 

påverkas bland annat psykiskt, fysiskt, relationsmässigt och ekonomiskt. Vid en översyn av 

missbruks- och beroendevården mellan åren 2009–2011 uppskattades antalet personer över 

18 år som missbrukar eller är beroende av alkohol vara cirka 780 000 (Socialdepartementet, 

2011). Uppskattningsvis är det omkring 77 000 personer som har ett regelbundet bruk av 

narkotika och cirka 50 000 personer som missbrukar narkotikaklassade läkemedel (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Eftersom det finns ett stort antal personer som har denna typ av 

missbruks- och beroendeproblematik, kan det även tänkas att det finns ett stort antal anhöriga 

till dessa personer. Enligt tidigare forskning kan en anhörig till en person som har beroende- 

eller missbruksproblematik exempelvis vara en förälder, partner eller ett barn till den 

närstående (Sakiyama, De Fatima Rato Padin, Canfield, Laranjeira & Mitsuhiro, 2015). I en 

studie av Orford, Velleman, Natera, Templeton och Copello (2013) framkommer det att 

personer som anses ha anhörigproblematik tenderar att leva med en stor risk för att få 

försämrad fysisk och psykisk hälsa. De upplever ofta negativa känslor och kan på grund av 

deras livssituation bli deprimerade. Personer som anses ha anhörigproblematik upplever även 

negativa känslor gällande den närståendes psykiska och fysiska hälsa. Anhöriga upplever ofta 

en försämrad relation till den närstående och kommunikationen mellan dem är sällan bra 

vilket kan leda till ständiga konflikter (Orford et al., 2013). 

 

Två vanliga benämningar som används för att tillskriva personer som anses ha 

anhörigproblematik och förklara deras problematik är medberoende och möjliggörare. Enligt 

Cermak (1991, refererad i Springer, Britt & Schlenker, 1998) anses en person som tillskrivs 

som medberoende, frekvent tro sig ha förmåga att påverka andras känslor och beteenden trots 

att denne i samband med detta upplever sig vara otillräcklig vid oönskat utfall. Genom att 

vara omhändertagande gentemot en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik 

tror den anhörige att denne kan påverka den närståendes känslor och i gengäld ska få kärlek 

tillbaka som tack. Vanligen får den anhörige ej det den önskar, vilket får den anhörige att 

känna att denne ej gjort tillräckligt och därför behöver göra något mer. En person som 

tillskrivs som medberoende använder sig ofta av rationalisering eller förnekelse som 

försvarsmekanism mot de negativa känslor denne upplever i samband med sin problematik. 

På grund av detta tenderar de anhöriga att ej ta hand om sig själva och ej känna igen sina 

egna riktiga känslor. En person som tillskrivs som en möjliggörare anses vara en anhörig som 

på något vis möjliggör att dennes närstående kan fortsätta med sitt missbruk. Detta kan 

exempelvis ske genom att den anhörige köper alkohol eller själv dricker tillsammans med den 

närstående. Den anhörige hjälper på så sätt den närstående att upprätthålla eller öka 

förekomsten av missbruket. Därför kan en person som möjliggör detta tillskrivas som en 

möjliggörare och kunna anses vara en del av missbruksproblematiken (Cermak, 1991, 

refererad i Springer, Britt & Schlenker, 1998). Att tillskriva anhöriga en benämning som 

exempelvis medberoende eller möjliggörare kan innebära känslor av skuld och skam för 

dessa. Det kan även innebära att de känner sig utpekade, att de upplever att det är deras fel att 

den närstående missbrukar eller att de själva stämplas som sjuka (jmf. Gerdner, 1999). Det 

finns olika ideella och offentliga verksamheter som erbjuder hjälp till personer som anses ha 

anhörigproblematik. Den hjälp som dessa verksamheter erbjuder är bland annat stödsamtal, 

både individuellt och i grupp, 12-stegsbehandling samt behandling som utgår från en metod 

som heter Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT).  
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Problemformulering 
Bland verksamma inom ideella och offentliga verksamheter som kommer i kontakt med en 

vuxen person vars närstående har missbruks- eller beroendeproblematik finns olika 

uppfattningar om vad anhörigproblematik innebär. Det förekommer olika benämningar och 

olika synsätt som beskriver anhörigproblematik hos denna målgrupp. Denna studie ämnar 

skapa en förståelse kring vilka uppfattningar verksamma inom olika ideella och offentliga 

verksamheter har gällande anhörigproblematik. Vidare ämnar studien undersöka vilka olika 

benämningar de eventuellt tillskriver de anhöriga, hur benämningarna eventuellt kan påverka 

deras uppfattningar gällande anhörigproblematik och därmed möjligheterna att hjälpa de 

anhöriga samt deras synsätt på hur anhörigproblematik bör hanteras. 

 
Syfte 

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar verksamma inom olika ideella och offentliga 

verksamheter har angående anhörigproblematik när det gäller en vuxen person vars 

närstående har missbruks- eller beroendeproblematik. 

  

Frågeställningar 

● Hur beskriver verksamma inom olika ideella och offentliga verksamheter 

anhörigproblematik i samband med en närståendes missbruk eller beroende? 

● Vilken betydelse kan det ha att tillskriva en person en viss benämning gällande 

anhörigproblematik? 

● Hur beskriver verksamma inom olika ideella och offentliga verksamheter att 

anhörigproblematik bör hanteras? 

       

Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning gällande anhörigproblematik, vilka 

benämningar som anhöriga tillskrivs samt vilken form av hjälp de anhöriga anses behöva. 
 

Anhörigproblematik 
En anhörig är en person som har en närstående som har beroende- eller 

missbruksproblematik. Den anhörige kan exempelvis vara en förälder, partner eller ett barn 

till den närstående (Sakiyama et al., 2015). Personer som anses ha anhörigproblematik 

tenderar att leva med en stor risk för att få försämrad fysisk och psykisk hälsa. De upplever 

ofta känslor av exempelvis rädsla, ångest, skuld och kan på grund av deras livssituation bli 

deprimerade. De kan även få sömnsvårigheter, tappad aptit och återkommande huvudvärk. 

Många som anses ha anhörigproblematik upplever även känslor av oro. De är bland annat 

oroliga för den närståendes psykiska och fysiska hälsa, finansiella situation och 

arbetssituation. Den anhörigas oro kan även beröra den närståendes familjerelationer och 

särskilt om den anhörige är partner till den närstående. En närståendes partner som även har 

barn i hemmet kan uppleva oro gällande hur dennes barn kan påverkas om det exempelvis 

förekommer våld eller oro för att barnen kan ta efter den närståendes destruktiva beteenden. 

Anhöriga upplever ofta en försämrad relation till den närstående och kommunikationen är 

sällan bra, dem emellan, vilket kan leda till ständiga konflikter. En närståendes övriga 

familjemedlemmar upplever upplever ofta starka känslor som har sitt ursprung ur den 

närståendes beteenden. Detta kan i sin tur leda till att övriga familjemedlemmar anpassar sina 

beteenden efter den närstående. De anhöriga kan på grund av detta få ett sämre 

självförtroende och en sämre hälsa. Anhöriga kan av andra få höra att de bör ta hand om och 

hjälpa den närstående med dennes beroende- och missbruksproblematik. Detta kan upplevas 

som pressande för de anhöriga. Det förekommer även att anhöriga får kritik om de lämnat sin 
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närstående för att ta hand om sig själva. En del anhöriga hjälper ofta sin närstående med 

pengar vilket ofta inneburit att de möjliggjort att den närstående kunnat köpa alkohol eller 

droger (Orford et al., 2013). En del anhöriga är självuppoffrande och anser att den 

närståendes behov går före deras egna (Ahuja, Orford, & Copello, 2003). Anhöriga söker 

ibland olika former av hjälp för sig själva och för den närstående. Vid de tillfällen de 

anhöriga väljer att inte söka hjälp kan bland annat bero på att den närstående hindrat dem från 

detta, de tror att den närstående har förmåga att bli nykter utan hjälp eller för att de saknat 

kunskap gällande tillgänglig hjälp (Sakiyama et al., 2015). 

 

Medberoende 
En benämning som används för att beskriva en person som är anhörig till en närstående 

substansmissbrukare kan enligt vissa studier vara medberoende (jmf. Hughes-Hammer, 

Martsolf & Zeller, 1998; Knudson & Terrel, 2012; Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 

2008). Ett medberoende anses vara ett beroende som den anhörige har till sin missbrukande 

närstående, likt det beroende som den närstående har till substansen som denna missbrukar. 

Den som tillskrivs som medberoende kan inse att relationen till den närstående är destruktiv 

men förnekar de problem som uppstår och tenderar att hjälpa missbrukaren med en indirekt 

önskan om att själv må bra och bli lycklig (Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008). I 

en studie gällande medberoende och anhörigproblematik framkom det att det fanns 

korrelation mellan personer som ansågs vara medberoende och som ansågs ha en 

otrygg/ambivalent anknytning till sina föräldrar samt mellan medberoende och ett 

undvikande anknytningsmönster. Studien visade att personer som tillskrevs som 

medberoende hade hög empatisk förmåga och särskilt i förhållande till den närstående 

missbrukarens känslor. Enligt studien har personer som tillskrevs som medberoende dålig syn 

på sitt egenvärde och självacceptans. De tenderar att uppleva att de kan vara del i och påverka 

mellanmänskliga relationer där de blir påverkade av externa faktorer i hur de interagerar med 

andra. Dessa individer är högt självmedvetna i privata och sociala miljöer, där de även är 

känsliga för andras åsikter och reaktioner. De personer som tillskrivs som medberoende anses 

vilja göra gott intryck på andra människor samtidigt som de tvivlar på att de kan göra just 

detta. Dessa personer anses ofta grubbla på negativa delar hos sig själva som exempelvis 

svagheter eller tidigare misslyckanden (Springer, Britt & Schlenker, 1998). Användandet av 

benämningen medberoende tycks ha ett fokus på den anhörige själv, dennes känslor, mående 

och så vidare, snarare än att lägga fokus på missbrukaren. 

 

Känslor av ångest och osäkerhet var ofta närvarande hos de som tillskrevs som medberoende 

och som hade anknytningsproblematik. När dessa personer var i relation med en 

missbrukande partner var det vanligt att de hade kontrollbehov. De hade lätt för att bli 

avundsjuka och behövde ständigt få uppmärksamhet av sin partner. De kände rädsla för att bli 

övergivna, kände sig ofta missförstådda samt att de sällan ansåg att de var värda att bli 

älskade av någon (Springer, Britt & Schlenker, 1998). Anknytningsproblematik hos en person 

som tillskrivs som medberoende behöver nödvändigtvis ej bero på att dennes egna föräldrar 

har varit missbrukare under dennes uppväxt. Enligt en studie framkommer det att det ej 

föreligger korrelation mellan personer som tillskrivs som medberoende och personer som 

vuxit upp med missbrukande föräldrar. Däremot framkommer det att personer som tillskrivs 

som medberoende ofta som barn bland annat upplevde känslor som oro och skuld när deras 

föräldrar bråkade. Dessa personer anses glömma bort att ta hand om sig själva och tar enbart 

hand om andra, vilket kan leda till störningar i dennes utveckling av sin identitet (Knudson & 

Terrel, 2012). Oavsett vad som orsakat att en person har blivit medberoende kan det vara bra 

om denne får hjälp. Enligt en studie framkommer det att det viktigaste i arbetet med att hjälpa 
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en person som tillskrivs som medberoende var att stärka dennes självförtroende och självbild 

(Springer, Britt & Schlenker, 1998). 

 

Möjliggörare 
En annan benämning som kan beskriva en person som är anhörig till en närstående 

substansmissbrukare kan vara att den anhörige är en möjliggörare till den närståendes 

fortsatta substansmissbruk (Platter & Kelley, 2012; Rotunda & Doman, 2001; Thomas, 

Yoshioka & Ager, 1996). En studie vars syfte bland annat var att undersöka effekten av en 

metod för att hjälpa anhöriga och deras närstående med alkoholproblematik använde 

benämningen möjliggörare när de beskrev den anhörige. Genom att använda den metod som 

studien undersökte, var förhoppningen att den anhöriges möjliggörande för den närståendes 

fortsatta missbruk skulle minska. Detta skulle även leda till att den anhörige förhindrar att 

missbrukaren får återfall och hjälp att fortsätta vara nykter när den blivit det. Det ansågs vara 

viktigt för studien att den möjliggörande anhörige reducerade sitt dysfunktionella och dåliga 

beteende gentemot missbrukaren för att den anhörige då skulle få ut mer av den terapeutiska 

hjälpen som den erhöll under studiens gång. Exempel på en möjliggörares beteende ansågs 

bland annat vara att den anhörige var tröstande mot missbrukaren när denne var bakfull, 

köpte alkohol åt missbrukaren eller att den anhörige städade upp efter missbrukaren efter att 

denne hade druckit. Detta möjliggörande beteende ansågs kunna minska hos den anhörige om 

denne fick hjälp med att separera den möjliggörande rollen från rollen som anhörig och sedan 

få hjälp med hur denne istället kunde bete sig som anhörig (Thomas, Yoshioka & Ager, 

1996). Enligt denna studie ansågs en anhörig person till en närstående med 

alkoholproblematik vara en möjliggörare för att den närstående kunde fortsätta med sitt 

alkoholmissbruk. Med tanke på den metod som de möjliggörande personerna i studien fick 

arbeta med, kan de anhöriga även anses vara möjliggörare till förändring och hjälp för den 

närstående missbrukaren. 

 

Det ansågs i studien att det bland annat fanns två aspekter som var viktiga för att reducera de 

anhörigas destruktiva möjliggörande. Den första var att möjliggörare som benämning kunde 

anses vara förknippat med en negativ värdering och vara stigmatiserande. De anhöriga i 

studien hade alla ett mer eller mindre möjliggörande beteende gentemot sina närstående med 

alkoholproblematik. Många av de anhöriga ogillade att ses som möjliggörare och om de 

anhöriga ej blev varsamt introducerade för påståendet att de var möjliggörare, kunde de bli 

defensiva. Det varierade hur de anhöriga tog emot förklaringen till att deras beteenden var 

möjliggörande, vissa kände till benämningen, andra inte alls, medan några förnekade att de 

skulle vara möjliggörare. Den andra aspekten var att möjliggörandet sker på många olika sätt 

som i exempelvis beteenden, psykosocialt, systematiskt eller i relationen som den anhörige 

har med missbrukaren (Thomas, Yoshioka & Ager, 1996). Att benämningen möjliggörare 

används för att tillskriva en person som möjliggörare till dennes närståendes fortsatta 

missbruk kan vara problematiskt. En som arbetar med att hjälpa anhöriga kan därför behöva 

vara varsamma med hur de använder benämningen möjliggörare. Vid arbete för att hjälpa en 

möjliggörare att reducera dennes destruktiva beteenden kan det även vara viktigt att hjälpa 

denne att identifiera flera olika sätt som denne eventuellt möjliggör. 

  

Anhörigas behov av hjälp 
Familjemedlemmar kan ha en betydande roll vid hjälp för substansmissbrukande att bli fri 

från sitt missbruk och de kan ofta själva behöva hjälp för att veta hur de kan gå till väga. 

Anhöriga i en studie belyste att det var viktigt för dem att de inhämtade information som 

kunde hjälpa dem med deras anhörigproblematik. Denna information önskades vara 

tillgänglig vid flera olika platser, främst via verksamheter som arbetade med alkohol- eller 
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drogproblematik. Den information som skulle vara tillgänglig önskades bland annat beröra 

hur de anhöriga kunde hjälpa deras närstående med substansmissbruk samt vilka eventuella 

behandlingar som fanns tillgängliga och var dessa erbjöds (McCann & Lubman, 2018). Den 

information som de anhöriga saknade var information gällande hur de på bästa sätt kunde 

hantera den stress de upplevde i samband med att de påverkades av den närstående. Genom 

att de anhöriga erhöll kunskap om substansmissbruk, upplevde de att de fick en bra grund att 

stå på vilket underlättade för fortsatt informationsinhämtande eller möjlighet till att söka 

adekvat hjälp. Många av de anhöriga sökte professionell hjälp för sin egen skull med 

förhoppning om att få hjälp med hur de skulle hantera sin anhörigproblematik. 

Förhoppningen som de hade var att få hjälp som kunde ha långvarig effekt, snarare än att den 

erbjudna hjälpen enbart behandlade de dagsaktuella problemen. När de anhöriga sökte denna 

hjälp fann de svårigheter med att hitta rätt verksamheter som de kunde söka sig till samt att 

det i vissa områden saknades någon verksamhet som kunde hjälpa dem med deras 

anhörigproblematik. I och med denna erfarenhet ansåg de anhöriga att det bör finnas mer 

tillgänglig information kring var personer med denna problematik kunde vända sig vid behov 

(McCann & Lubman, 2018). 

 

De anhöriga ansåg att det var viktigt att det fanns verksamheter som kunde erbjuda insatser 

som var anpassade för varje enskild hjälpsökandes behov. Exempel på insatser som de 

önskade fanns tillgängliga var individuell hjälp eller gruppträffar. För en del anhöriga som 

ingick i studien var individuella samtal det som gav bäst hjälp, samtal med en person som var 

förstående och/eller som hade kunskap gällande alkohol- eller drogproblematik. Ett fåtal 

anhöriga erhöll hjälp via telefon eller internet. På detta sätt upplevde de att de kunde berätta 

om sin livssituation med någon som upplevdes befinna sig i en icke-dömande kontext. Andra 

anhöriga upplevde att de fick hjälp av att gå på gruppträffar med andra personer som ansågs 

ha anhörigproblematik. Där kunde de deltagande dela erfarenheter samt lära varandra om 

specifika saker som hjälpt dem (McCann & Lubman, 2018). Personer som anses ha 

anhörigproblematik kan exempelvis via gruppträffar få hjälp med hur de ska hantera sin 

relation med sin missbrukande närstående, exempelvis gruppträffar som använder sig av 

tolvstegsprogrammet (Timko, Young & Moos, 2012). För att anhöriga till närstående 

substansmissbrukare ska kunna hjälpa sig själva och sin närstående kan det anses att de 

anhöriga har olika behov av hjälp. En del vill ha individuell hjälp, antingen ansikte mot 

ansikte med en person som har kunskap gällande denna problematik, via telefon eller 

internet, medan andra vill ha hjälp via gruppträffar. 

 

Telefonintervention kan vara ett sätt för en person som anses ha anhörigproblematik att få 

individuell hjälp. En studie undersökte om en viss motiverande metod via telefon hade positiv 

effekt på att förändra en anhörigs destruktiva beteenden. Studiens resultat visade att de 

anhöriga lyckades med att förändra sina negativa beteenden som var typiska för en person 

som anses ha anhörigproblematik. Vid en uppföljning som genomfördes sex månader efter 

interventionen visade det sig att interventionens effekter fortfarande hade påverkan på de 

anhörigas möjlighet att minimera sina negativa beteenden. Det framkommer även att 

telefoninterventionen ansågs vara en kostnadseffektiv metod som var lättillgänglig för 

målgruppen (Bortolon et al., 2017). 

 

CRAFT är en metod som kan hjälpa den närstående missbrukaren, dennes anhörige samt 

deras relation (Miller, Meyers, & Tonigan, 1999). Med CRAFT som metod får den anhörige 

till missbrukaren, med hjälp av dennes kunskaper om missbrukaren, ta en stor del av arbetet 

med detta. CRAFT är även tänkt att hjälpa den anhörige att få en bättre livssituation. Den 

anhörige kan hjälpa den närstående missbrukaren genom att exempelvis identifiera faktorer 
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som kan påverka missbrukaren som exempelvis vilka personer, vilka känslor eller platser 

som kan trigga igång ett substansanvändande hos missbrukaren. Den anhörige kan med hjälp 

av denna information försöka påverka den närstående att istället för att vilja missbruka vid 

dessa triggers, hellre välja mer hälsosamma beteenden. CRAFT-metoden kan även hjälpa 

anhöriga med att välja att umgås med den närstående missbrukaren när denne ej missbrukar. 

Detta anses vara ett sätt för den anhörige att belöna den närstående när denne ej missbrukar 

(Meyers, Austin & Smith, 2006). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att anhörigproblematiken är mångfasetterad och 

komplex. Den person som riskerar att erfara problematik på grund av en närståendes 

missbruks- eller beroendeproblematik kan bland annat vara en nära familjemedlem och denna 

problematik kan exempelvis yttra sig i fysiska och psykiska besvär. Anhöriga tenderar ofta 

anpassa och förändra sina beteenden efter den närstående samt utveckla hjälpande beteenden. 

Däremot kan vissa anhörigas hjälpande beteenden eventuellt ha sitt ursprung från störningar i 

deras identitetsutveckling under barndomen. Vidare visar tidigare forskning att det finns olika 

benämningar som tillskrivs personer som anses ha anhörigproblematik. Två vanligt 

förekommande benämningar är medberoende och möjliggörare. Benämningen medberoende 

tenderar ha fokus på den anhöriges problematik medan benämningen möjliggörare antyder att 

den anhörige har ett problematiskt beteende som möjliggör att dennes närstående kan 

fortsätta missbruka. Oavsett vilken benämning som används anses det vara viktigt att vara 

varsam när en person tillskrivs som medberoende eller möjliggörare eftersom detta kan vara 

förknippat med en negativ värdering eller vara stigmatiserande. Slutligen visar även tidigare 

forskning att det föreligger ett flertal olika lämpliga hjälpinsatser till denna målgrupp. 

Personer som anses ha anhörigproblematik har själva efterfrågat individanpassade 

hjälpinsatser i form av bland annat individuella och/eller gruppbaserade stödsamtal samt 

stödsamtal via telefon eller internet. Metoder som kan användas för att arbeta med 

anhörigproblematik är bland annat 12-stegsprogrammet eller CRAFT. 

 

Teoriram  
I kommande avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som används till denna studies analys: 

kognitiv beteendeteori, anknytningsteori samt skam. Kognitiv beteendeteori och 

anknytningsteori kan anses vara relevanta i förhållande till föreliggande studie eftersom de 

kan beskriva utvecklandet av anhörigas beteende- och tankemönster samt att ge en förståelse 

kring anknytningens betydelse och påverkan av deras grundläggande personliga utveckling. 

Teorin gällande skam kan anses vara relevant eftersom det kan ge en djupare förståelse för 

anhörigas upplevelser av skam och stigma i relation till deras livssituation. 
 

Kognitiv beteendeteori  
För att hjälpa en person att arbeta med sina inlärda beteende- och tankemönster kan detta 

exempelvis göras med Kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta är en terapiform som bland 

annat bygger på inlärningsteori och kognitiv teori. Denna behandlingsmetod kan hjälpa 

personer att förändra sina beteenden genom att exempelvis motiveras till att pröva nya 

beteenden samt att tolka information och tankar på ett annat sätt. Detta kan leda till att 

personerna får nya erfarenheter som får dem att sluta upprepa inlärda beteenden och 

tankemönster (Philips & Holmqvist, 2008). Operant inlärning är en typ av inlärningsteori som 

innebär att en person aktivt verkar på dennes omgivning med önskan att uppnå ett mål eller 

något annat eftersträvansvärt. Burrhus F. Skinner grundade denna teori som framhäver 

betydelsen av beteendens konsekvenser i samband med en persons inlärning. Inom denna 
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teori tillämpas begreppen positiv och negativ förstärkning. En förstärkning är en funktion 

som anses påverka förekomsten av en persons beteenden. En positiv förstärkning innebär en 

funktion som ämnar öka förekomsten av ett visst beteende hos en person. Denna förstärkning 

gör att personen upplever en positiv konsekvens av att utföra ett beteende. Om ett beteende 

resulterar i positiva konsekvenser tenderar personer att upprepa detta beteende. En negativ 

förstärkning innebär en funktion som kan förändra en persons beteenden för att denna vill 

undvika en negativ påföljd. Detta kan leda till en ökning av de beteenden som ej mynnar ut i 

negativt upplevda konsekvenser (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). När en person 

blir påverkad av de konsekvenser som härleder från personens beteenden, lär denne sig att 

förutse upplevda påföljder av dennes beteenden. Detta innebär att personen utvecklar inlärda 

beteenden. Om en person exempelvis undviker en viss obehaglig situation kan detta 

kortsiktigt reducera personens upplevda känslor av ångest. Upprepas detta beteende kan 

känslor av ångest vidmakthållas eftersom personen ständigt undviker den obehagliga 

situationen (Philips & Holmqvist, 2008). 

  

Inom det kognitiva synsättet anses det finnas ett samband mellan tankar och känslor.  

Begreppet självschema är centralt inom den kognitiva teorin och anses ha en stor betydelse 

för känslolivet. Ett självschema kan sägas vara de tankemönster varje person har om sig själv 

och som bland annat innefattar en persons självkänsla och självbild. Enligt kognitiv teori kan 

en persons känslomässiga svårigheter bero på förvrängda och dysfunktionella tankemönster 

som finns kvar från barndomen. Det går att se ett visst samband mellan depression och 

negativa tankemönster där en persons tankemönster kan öka risken för en ihållande 

depression. Personen kan bli medveten om vilka antaganden denne gör som bidrar till en viss 

typ av tolkning av verkligheten. Detta kan göras genom att i gruppsamtal eller enskilda 

samtal träna på att bli medveten om sina tankemönster. Här tränar personerna även på positivt 

tänkande, vilket innebär att de föreställer sig olika scenarion där de funderar kring olika 

möjliga handlingar. Inom den kognitiva teorin anses en persons tankar ha en makt över 

känslorna (Helleday & Berg Wikander, 2007). 

 

Anknytningsteori 
Det finns fyra olika typer av anknytningsmönster vilka brukar benämnas det otryggt 

undvikande A-mönstret, det trygga B-mönstret, det otryggt motspänstigt/ambivalenta C-

mönstret samt D-anknytningen. Barnet som tillhör A-mönstret har en förälder som har svårt 

att tillfredsställa barnets behov av närhet. Detta leder till att barnet utvecklar så kallade 

minimerande strategier, vilket innebär att denne bortser från sitt eget behov av närhet. Inom 

B-mönstret uppvisar barnet att denne känner en trygghet hos sina föräldrar och att det finns 

en jämvikt mellan anknytning och utforskande hos barnet. Barnet uppvisar denna trygghet 

genom att utforska sin omgivning och söka skydd och närhet hos sin förälder vid behov. När 

känslan av trygghet åter infunnit sig hos barnet kan denne fortsätta sitt utforskande. Barnet 

som tillhör C-mönstret uppvisar ett klängigt beteende och hindras därmed från att utforska sin 

omgivning, vilket innebär att barnet ofta uppfattas som vilset och efterhängset. Detta klängiga 

beteende kallas för att barnet använder en så kallad maximerande strategi. Föräldern uppvisar 

ett oförutsägbart beteende vilket innebär att barnet får svårt att veta hur föräldern kommer att 

reagera på dess signaler. Föräldern finns där men har svårt att tillfredsställa barnets behov av 

trygghet och närhet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

Det finns även barn som uppvisar ett inkonsekvent mönster som präglas av en slags 

desorganisering, dessa tillhör den så kallade D-anknytningen. Denna typ av otrygg 

anknytning ses som den allvarligaste och kännetecknas av att barnet inte har något tydligt 

anknytningsmönster. Barnet försöker dock att uppnå något av de tidigare nämnda mönstren 
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men saknar förmågan till detta. Dessa barn växer ofta upp i riskmiljöer med psykiatriska eller 

allvarliga sociala problem och löper stor risk att själva få problem senare i livet. När barn 

inom denna typ av anknytning blivit äldre och utvecklat sin kognitiva förmåga försöker de 

skapa strategier för att inte förlora kontrollen över sin situation. Detta kallas för D-

kontrollerande anknytning.  Några exempel på strategier som barnet kan skapa under denna 

anknytning är bland annat en lyhördhet gentemot sin förälders känslor, de kan bli 

kontrollerande eller omvårdande. Barnet lär sig inte hur de egna känslorna fungerar eller 

vilka behov denne har, utan lär sig istället vilka behov föräldern har i olika situationer. Det 

viktigaste för barnet är här att bibehålla en relation till sin förälder, trots att det kan komma 

att ske på bekostnad av dess egna behov (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

Skam 
Varje person har ett behov av att känna sig uppskattad, trygg och värdefull. Om exempelvis 

tryggheten riskerar att försvinna kan en känsla av skam uppstå. I denna situation finns även 

en risk för att personen blir socialt utesluten. Känslan av skam kan ses som en naturlig del av 

det sociala livet, där skammen kan vara ett tecken på att personens sociala relationer är osäkra 

och otrygga. Känslan av skam kan även medföra negativa konsekvenser och ses som något 

nedbrytande, förtryckande och exkluderande. Skammen hör ofta ihop med rädslan för att 

misslyckas. En person berättar inte om det egna misslyckandet för andra, vilket ökar 

skamkänslan och kan skapa en psykisk fixering. Många av de som känner skam är personer 

som är beroende av välfärden i samhället. Detta kan bero på att det tenderar att finnas en 

uppfattning om att dessa personer egentligen inte är i behov av hjälp, vilket gör att det 

upplevs som skamfyllt att söka hjälp inom de olika delarna av välfärdssamhället (Starrin, 

2013). Känslan av skam och känslan av stolthet ses som två motpoler och kan kopplas till en 

individs sociala relationer, där känslan av skam förekommer både mellan individer och inom 

individen själv. Skamkänslan skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, som i sin tur 

medför en negativ självvärdering i relation till omgivningen medan stolthet medför en positiv 

självvärdering. Skammen kan sägas fylla en funktion gällande en individs moral och gör så 

att denne inte bryter mot samhällets normer. Skamkänslan är ofta kopplad till andra typer av 

känslor, som exempelvis obehag, skuld, svaghet, ensamhet, låg självkänsla och värdelöshet 

(Scheff, 1997; Scheff & Starrin, 2002). Enligt Goffman (2014) tenderar personer som känner 

skam även att känna sig stigmatiserade. Stigma kan innebära något som är kroppsligt 

avvikande, men det kan även innebära att en person exempelvis har ett avvikande 

personlighetsdrag i relation till den sociala kontext som personen befinner sig i. Detta kan i 

sin tur innebära att personen till exempel anses vara dålig, farlig eller svag. Personen döms 

alltså av andra som avvikande, vilket kan ses som att individen blir brännmärkt och denne 

utesluts från den sociala gemenskapen. Om personen inser att denne själv har en egenskap 

som ej är uppskattad av andra kan denne uppleva känslor av skam och se sig själv som dålig. 

En person som känner sig stigmatiserad kan bli isolerad och går därmed miste om den 

hälsosamma stimulans denne kan få av att umgås med andra. Detta kan leda till att personen 

exempelvis blir misstänksam, deprimerad eller ängslig. Personen kan på grund av detta 

uppleva osäkerhet kring hur andra uppfattar denne och tro att de andra kommer klassificera 

personen utifrån dennes stigma (Goffman, 2014). Skam och stigma är två begrepp som kan 

anses komplettera varandra. Detta går i linje med Goffmans (2014) antydande om att 

personer som känner skam även kan känna sig stigmatiserade. Därför används dessa två 

begrepp tillsammans under samma teoretiska ram för att analysera denna studies resultat. 
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Metod 
I följande avsnitt presenteras denna studies metod, hur insamlandet av litteratur genomfördes 

samt vilken urvalsmetod som användes. Vidare presenteras denna studies 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och analysmetod. Slutligen berörs studiens validitet 

och reliabilitet samt etiska överväganden. 

 

Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar verksamma inom olika ideella 

och offentliga verksamheter har angående anhörigproblematik när det gäller en vuxen person 

vars närstående har missbruks- eller beroendeproblematik. För att undersöka dessa 

uppfattningar valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. En kvalitativt 

inriktad studie fokuserar på ordens betydelse samt hur respondenterna tolkar och uppfattar 

den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Genom den kvalitativa ansatsen kan en djupare 

förståelse erhållas kring uppfattningarna gällande anhörigproblematik hos de verksamma 

inom ideella och offentliga verksamheterna eftersom det ligger ett stort fokus på vad som 

sägs. 

 

Litteratursökning  

Sökning efter tidigare forskningen för denna studie genomfördes i databaserna Social 

Services Abstracts, Primo och Google scholar. Som inklutionskriterium valdes artiklar på 

engelska samt vetenskapligt granskat, så kallat peer reviewed. De sökord som användes var: 

alcohol abuse, drug abuse, substance abuse, codependent, enabler, concerned significant 

other, spouses, family member, relatives, partner, medberoende, möjliggörare, anhörig, 

alkoholmissbruk, drogmissbruk samt substansmissbruk. Asterisker användes i sökningarna 

för att inkludera olika typer av ändelser på sökord för att öka möjligheten till att få större 

antal träffar. Bland dessa träffar återfanns sådant som inte var relevant för studien, bland 

annat dubbletter, böcker samt abstracts utan tillgång till hela artiklar. Alla använda artiklar i 

denna studie har ej ursprungligen hittats via en sökning på en databas. Vissa av de artiklar 

som använts i denna studie har påträffats i andra artiklar som hittades under 

litteratursökningen. Dessa valdes på grund av dess relevans för den aktuella studien.  

 

Urvalsmetod 
Till denna studie användes ett målinriktat urval vilket är ett så kallat icke-sannolikhetsurval. 

Syftet med ett målinriktat urval är att få deltagare som är relevanta för problemformuleringen 

och som utgör en stor variation av egenskaper eller andra kännetecken som kan vara av vikt 

för studien (Bryman, 2011, s. 392). Till denna studie har fem personer intervjuats, bestående 

av verksamma inom både ideella och offentliga verksamheter som kommer i kontakt med 

personer som anses ha anhörigproblematik. Dessa intervjupersoner valdes ut med hjälp av ett 

målinriktat urval med syfte att få intervjupersoner med olika syn på anhörigproblematik. 

Eftersom studiens syfte är att skapa en förståelse kring olika uppfattningar gällande 

anhörigproblematik, kan denna urvalsmetod anses vara adekvat för att finna lämpliga 

intervjupersoner. 

 

Datainsamlingsmetod  
Som datainsamlingsmetod för denna studie har semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) genomförts med fem utvalda intervjupersoner. Semistrukturerade 

intervjuer är en typ av kvalitativ datainsamlingsmetod där intervjuerna kan variera gällande 

utformandet av dess struktur. Denna form av intervju kan vara användbar när syftet med 

studien är att skapa en djupare förståelse kring det som ska undersökas. En semistrukturerad 



10 
 

intervju innebär att den delvis är strukturerad, men den har även utrymme för flexibilitet samt 

att det även ger intervjupersonerna ett visst utrymme i intervjun. Vid intervjutillfället är det 

fördelaktigt om de frågor som ställs är genomtänkta och färdiga för att minimera risken att 

ledande eller otydliga frågor försämrar undersökningens validitet (Nilsson, 2014). Dessa 

frågor kan sammanställas i en intervjuguide som innehåller specifika teman som ska tas upp 

under intervjun. Samma frågor ställs till alla intervjupersoner men frågorna behöver inte 

ställas i någon specifik ordning och det finns även möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor eller frågor som inte står med i intervjuguiden (Bryman, 2011). I föreliggande 

studie kan semistrukturerade intervjuer bidra med kvalitativa data där intervjupersonerna har 

möjlighet att med egna ord berätta hur de ser på anhörigproblematik samt vilka upplevelser 

de har av det. Denna form av intervju ger intervjuaren möjlighet att vara flexibel och ställa 

följdfrågor som kan leda till en ökad förståelse och ny kunskap kring anhörigproblematik. 

Skapandet av intervjuguiden präglades av studiens syfte och frågeställningar, vilka användes 

som grund i hur frågorna utformades.  

 

Tillvägagångssätt  
För att hitta lämpliga intervjupersoner till denna studie söktes kontakt med både ideella och 

offentliga verksamheter som arbetar med anhöriga till personer som har missbruks- eller 

beroendeproblematik. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skrevs och skickades sedan ut via 

mejl till ett antal, för studien, relevanta verksamheter och organisationer (se avsnitt 

Verksamhetsbeskrivning). Intressenter från olika verksamheter och organisationer tog sedan 

kontakt för att medverka i studien. Varje intervju pågick mellan en timme till en och en halv 

timme. För att intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjun 

fick de själva välja den plats där de ville bli intervjuade. Varje intervju började med att 

intervjupersonerna tillfrågades om intervjun fick spelas in, de informerades om de etiska krav 

som intervjuarna hade att förhålla sig till samt vad som förväntades av intervjupersonerna. 

Detta skedde i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer kring hur en 

intervju bör gå till där de förklarar att intervjupersonerna bör informeras om studiens syfte, de 

ska tillfrågas om det går bra att spela in intervjun samt att de bör bli informerade om vilka 

krav som ställs på dem.  

 
Den analysmetod som användes för denna studie var en tematisk analys. Tematisering 

innebär att delar i kvalitativa data blir kodade och sedan identifieras tematiska relationer 

mellan dessa kodade kategorier. Genom denna process kan en forskare identifiera olika 

mönster eller teorier som återfinns i materialet. Denna kodning tematiseras sedan för att finna 

likheter bland de nyckelbegrepp som kodats fram. Om syftet med analysen är att beskriva 

något bör målet med tematiseringen vara att finna ett mindre antal nyckelteman som analysen 

fortsättningsvis kan ta avstamp i. Tematisering och kodning sker i regel samtidigt som 

parallella processer där forskaren genom kodning av den transkriberade intervjutexten ställer 

sig frågan “vad är det här?” och genom att tematisera texten försöker forskaren att se var det 

hör hemma (Lindgren, 2014). En tematisk analys kan anses vara lämplig för att analysera den 

kvalitativa data som insamlats till denna studie. Varje intervju spelades in och transkriberades 
sedan för fortsatt bearbetning, därefter kodades materialet efter olika teman som upptäcktes. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet  
Reliabilitet och validitet anses vara väsentligt för att avgöra en studies kvalitet. Det 

förekommer dock kritik om huruvida dessa begrepp är relevanta för kvalitativ forskning eller 

ej. Dessa två begrepp förutsätter att det enbart förekommer en absolut beskrivning av den 

sociala verkligheten. Tillförlitlighet kan istället användas vid bedömning av en kvalitativ 

studies kvalitet. Inom begreppet tillförlitlighet återfinns fyra delkriterier som är trovärdighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 

andra personer än forskaren ska kunna bedöma huruvida forskarens beskrivning av en social 

verklighet är acceptabel och trovärdig. Överförbarhet innebär att en studiens resultat kan 

överföras till en annan miljö. Eftersom en kvalitativ studie vanligtvis studerar en liten grupp 

eller personer med liknande egenskaper, eftersträvar forskaren att få en djup förståelse till 

skillnad från en kvantitativ studie där forskare oftast eftersträvar en bred förståelse. 

Pålitlighet anses motsvara begreppet reliabilitet och innebär att forskaren använder sig av ett 

granskande synsätt. På så sätt redogör forskaren om sin forskningsprocess som andra kan 

granska och bedöma. Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskare ämnar 

säkerställa att de försökt vara objektiva och åsidosatt egna värderingar i sina studier som har 

kunnat påverka studiens utförande och slutsatser (Bryman, 2011). En korrekt återgivelse av 

respondenternas utsagor har varit möjlig att genomföra på grund av att samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades. På så sätt minskade risken för att fel information 

återberättades i studiens resultat, vilket stärker denna studies trovärdighet. Denna studies 

överförbarhet kan tänkas vara möjlig men bara till liknande verksamheter som de 

intervjupersonerna arbetar vid. Underlaget är dessutom begränsat med tanke på att det endast 

var fem intervjupersoner som deltog i denna studie, därför går det ej med säkerhet att veta 

studiens överförbarhet. Denna studies pålitlighet kan anses stärkas av att studiens 

forskningsprocess noga har beskrivits. Tillsammans med intervjuguiden och denna studies 

beskrivning av forskningsprocessen är det sannolikt att en annan person kan genomföra en 

upprepning av denna studie och uppnå liknande resultat på nytt. Med möjlighet att styrka och 

konfirmera denna studies utförande och slutsatser har författarna till denna studie fortlöpande 

reflekterat kring saklighet för att på så sätt undvika omedveten påverkan på resultatet.  

 

Etik  
Inom forskning finns olika etiska riktlinjer att förhålla sig till under forskningsprocessen. 

Fyra av dessa riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera intervjupersonerna om studiens syfte, vilka moment som ingår samt att deras 

medverkan är frivilligt. Detta innebär att intervjupersonerna har möjlighet att avsluta sin 

medverkan i studien om de själva vill (Bryman, 2011). Intervjupersonerna har innan intervjun 

påbörjats blivit informerade om vad syftet med denna studie är samt blivit informerade om 

resterande etiska krav. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva har rätt att 

bestämma över sitt deltagande i studien samt att vårdnadshavares samtycke krävs vid de 

tillfällen en minderårig person ska delta (Bryman, 2011). Intervjupersonerna gav sitt 

samtycke till att delta i studien men de blev informerade om att de kan avsluta sin medverkan 

i studien om och när de vill. Konfidentialitetskravet rör intervjupersonernas personuppgifter. 

Personuppgifterna ska behandlas med stor försiktighet och ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del av dem (Bryman, 2011). Den data som framkommit under 

intervjuerna har behandlats med största möjliga konfidentialitet vilket innebär att 

personuppgifter gällande intervjupersonerna ej har tillgängliggjorts för obehöriga. 

Nyttjandekravet rör de uppgifter som samlas in och innebär att det endast är för det aktuella 

forskningsändamålet som det insamlade materialet får användas (Bryman, 2011). Den 

insamlade data som framkommit under intervjuerna har endast nyttjats till den aktuella 

studien. 

 

Utöver de fyra tidigare nämnda etiska riktlinjer bör forskaren se till att intervjupersonerna 

lider så lite skada som möjligt, vilket innebär att forskaren bör vara vaksam på vilka 

konsekvenser studien kan ha för deltagarna. Den forskning som bedrivs ska vara så nära 

verkligheten som möjligt, ha en hög vetenskaplig kvalité samt vara fri från privata eller yttre 
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intressen (Vetenskapsrådet, 2017).  Det är av stor vikt att dessa etiska riktlinjer tas i 

beaktning under hela forskningsprocessen och att reflektioner aktivt förs kring dessa för att 

säkerställa att de följs. Arbetet med denna studie har präglats av en vaksamhet över vilka 

eventuella konsekvenser som denna studie kan ha för intervjupersonerna. Detta för att skydda 

intervjupersonerna och minimera risken för att de ska lida men på grund av det som 

framkommer i studien. Författarna till denna studie har även strävat efter att nå en hög 

vetenskaplig kvalité samt försökt undvika att bli påverkade eller manipulerade av privata eller 

yttre intressen.  

 

Verksamhetsbeskrivning  
I denna del av studien presenteras de fem olika verksamheterna som intervjupersonerna 

arbetar vid, varav tre av dessa är ideella och två är offentliga. 

 

Anhöriga hjälper anhöriga, AHA 
Den ideella föreningen Anhöriga hjälper anhöriga, AHA, stödjer personer som är anhöriga till 

någon med beroendeproblematik. Föreningen består av, precis som namnet antyder, anhöriga 

som hjälper anhöriga. Den hjälp som erbjuds är bland annat CRAFT-inspirerade studiecirklar 

och självhjälpsgrupper, enskilda samtal, telefonrådgivning samt en jourtelefon dit anhöriga 

kan ringa. Föreningen använder metoden CRAFT som genomsyrar allt arbete som utförs. 

Deras medlemmar föreläser själva om hur det är att vara förälder till ett barn som missbrukar 

och om CRAFT-metodens inverkan på anhöriga. Föreningen arrangerar även olika typer av 

öppna föreläsningar med olika teman, exempelvis om cannabis och dess skadeverkningar på 

hjärnan, spelmissbruk samt kopplingen mellan missbruk och diagnoser. I arbetet med de 

anhöriga utgår föreningen AHA ofta ifrån sina egna erfarenheter, eftersom de flesta som 

arbetar i föreningen själva är anhöriga till någon som har/har haft beroendeproblematik.  

AHA samarbetar med olika föreningar och aktörer inom Örebro län som har koppling till 

beroendevården, bland annat Beroendecentrum och socialtjänsten (Personlig kommunikation, 

2018-11-30). 

  

Brukarföreningarna anhöriga riksorganisation, BARO 
Den ideella organisationen Brukarföreningarna anhöriga riksorganisation, BARO (tidigare 

Svenska brukarföreningens anhöriga Skåne) är en rikstäckande förening som arbetar med att 

bland annat skapa ett kontaktnät för personer som är anhöriga till någon som brukar alkohol 

eller droger. Organisationen erbjuder även stöd och rådgivning till de anhöriga samt sprider 

information gällande anhöriga och deras situation till olika delar av samhället. De utbildar 

och informerar de anhöriga kring en rad olika ämnen som rör missbruk och hur det är att vara 

anhörig. Utbildningarna handlar bland annat om att informera om olika droger, Hepatit-C, 

olika typer av behandlingsformer samt hur det är att vara en beroendeperson. BARO har en 

Facebookgrupp där de sprider kunskap om hur det är att vara anhörig till någon som brukar 

alkohol eller droger samt att medlemmarna här kan ge stöd och stöttning till varandra. 

Organisationen har även en jourlinje dit anhöriga i hela landet kan ringa för att få stöd och 

stöttning i de olika situationer de kan befinna sig i. Deras önskan är att ingen ska känna sig 

ensam (Personlig kommunikation, 2018-11-26). 

 

Brukarföreningen Örebro 
Brukarföreningen Örebro är en ideell organisation som är en del av Svenska 

brukarföreningen som arbetar för att ge stöd åt personer som av olika skäl självmedicinerar. 

Svenska brukarföreningen finns i tolv städer i Sverige (www.brukarforeningen.se). 

Brukarföreningen i Örebro erbjuder bland annat samtalsstöd, ger tips och råd samt att de kan 
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följa med på läkarbesök eller annan kontakt med olika myndigheter. I samtal med de 

anhöriga använder de sig till stor del av sina egna erfarenheter och vad de själva sett och hört 

av andra anhöriga. Organisationen arbetar till stor del med att få de anhöriga att själva 

fundera över sin situation. De hänvisar även i vissa fall vidare anhöriga till andra 

organisationer som arbetar med anhöriga till personer med beroendeproblematik. Det händer 

att Brukarföreningen i Örebro tar med sig anhöriga på olika föreläsningar för att de ska få 

kunskap om olika saker som rör beroende och att vara anhörig (Personlig kommunikation, 

2018-12-03). 

 

Öppenvård och eget företag 
Öppenvården i en mindre kommun i mellersta Sverige är kopplad till socialtjänsten och drivs 

av en person som även har ett eget företag. Via sitt egna företag samt sin tjänst på 

öppenvården samtalar denne med både den beroende och dess anhöriga där samtalen är 

inspirerade av bland annat 12-stegsprogrammet och MI (motiverande samtal). För de 

anhöriga anordnades tidigare anhöriggrupper samt enskilda samtal. Personen har via det egna 

företaget ett starkt samarbete med ett industriföretag som finns på orten där de anställda med 

beroendeproblematik erbjuds individuella samtal. Personen har via sitt egna företag arbetat 

som konsult åt socialtjänsten och sedan en tid tillbaka är denne anställd hos socialtjänsten för 

att driva öppenvården. Det arbete som utförs i öppenvården är främst riktat mot de som har 

ett beroende men det finns även möjlighet för anhöriga att få hjälp (Personlig 

kommunikation, 2018-12-06). 

 

Öppenvårdsgruppen vuxna i Örebro 
Öppenvårdsgruppen vuxna i Örebro arbetar både med personer som har spel-, alkohol- och 

narkotikamissbruk samt deras anhöriga. Här arbetar kuratorer och drogterapeuter med 12-

stegsbehandling och samtal, både enskilda och i grupp. I anhöriggrupperna får deltagarna lära 

sig hur ett beroende fungerar och vad de kan göra för att må bättre. I grupperna diskuteras 

olika ämnen, exempelvis olika typer av känslor som kan uppstå eller att de inte är ensamma. 

Vissa av samtalen är inspirerade av CRAFT där de anhöriga lär sig hur de kan kommunicera 

med den beroende. Till öppenvårdsgruppen kan personer komma antingen genom bistånd 

från socialtjänsten eller via en öppen ingång. De som kommer via den öppna ingången 

behöver då inte gå via socialtjänsten utan erbjuds här åtta samtal. Vill personerna fortsätta 

efter dessa samtal får de ansöka om det hos socialtjänsten. Målet är att personerna ska gå från 

isolering till gemenskap (Personlig kommunikation, 2018-11-28).   

 

Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras denna studies resultat och analys av de genomförda 

intervjuerna. Intervjupersonerna har avidentifierats och kommer presenteras som IP 1 

(intervjuperson 1), IP 2 (intervjuperson 2) och så vidare. Resultatet kommer presenteras 

under tre övergripande områden som relaterar till föreliggande studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa områden är: beskrivning av anhörigproblematik, benämningar 

gällande anhörigproblematik samt arbete med anhörigproblematik. Under dessa områden 

kommer studiens teman presenteras. De teman som presenteras under området beskrivning av 

anhörigproblematik är: definition av anhöriga, anhörigas mående, hjälpande beteenden samt 

uppväxtens betydelse. Under området benämningar gällande anhörigproblematik återfinns 

följande teman: tillämning av benämningar samt benämningarnas kännetecken. Slutligen 

presenteras följande teman under området arbete med anhörigproblematik: behovet av hjälp, 

beteendemönster, befintliga insatser samt samhällets otillräcklighet. Föreliggande studies 
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analys presenteras med hjälp av insamlat empiriskt material, tidigare forskning och den 

teoretiska ramen. 

 

Beskrivning av anhörigproblematik 
Definition av anhöriga 

De som intervjupersonerna ser som anhöriga är de som blir påverkade av en närstående och 

dennes missbruksproblematik. Den anhörige kan exempelvis vara en familjemedlem, partner, 

granne, arbetskamrat eller chef. Situationen tycks dock enligt några intervjupersoner vara 

svårare för föräldrar till närstående än vad det är för partners, vilket enligt dem kan bero på 

att det för många kan vara svårare att kasta ut sitt barn än en partner. IP 5 berättar att vänner 

sällan är engagerade anhöriga till missbrukaren, utan det är oftast en familjemedlem eller 

partner. Några intervjupersoner berättar att många anhöriga som de kommer i kontakt med 

ofta är mammor till söner som missbrukar och att de sällan vill se att det är något fel på deras 

barn. Samtliga intervjupersoner har erfarenheten av att det oftast är kvinnor som de kommer i 

kontakt med som söker hjälp för anhörigproblematik. Intervjupersonerna anser att beroendet 

hos missbrukaren drabbar hela familjen, men några intervjupersoner menar att mammor och 

syskon kan drabbas mer av den närståendes missbruk.  

 

Anhörigas mående  

De känslor som intervjupersonerna vanligen ser hos någon som anses ha anhörigproblematik 

är skuld, skam, att de känner sig värdelösa och otillräckliga. Många anhöriga försöker dölja 

den närståendes problematik för andra och gör detta av kärlek samt för att de inte vill överge 

den närstående. Dessa känslor kan bland annat leda till att anhöriga ofta tror att de kan och 

bör göra något bättre. Intervjupersonerna berättar att många anhöriga upplever att det är de 

som har orsakat den närståendes missbruk och de kan ha levt med den känslan i många år. 

Många anhöriga förstår inte att det ej är deras fel utan att det kan finnas många olika faktorer 

som orsakat den närståendes missbruksproblematik. Intervjupersonerna berättar att även om 

den närstående blir fri från sitt missbruk kan den anhörige fortfarande uppleva känslor av oro, 

men att oron då handlar om att den närstående eventuellt kan komma att ta ett återfall. 

Anhörigproblematiken medför även en ovisshet kring att exempelvis inte veta hur situationen 

kommer bli när de anhöriga kommer hem till den närstående missbrukaren. Enligt IP 1 

känner många anhöriga sig osedda och kan uppleva känslor av skam under lång tid: 

  
Och här ser ju vi människor som har suttit bakom en gardin i 40 år medan deras barn har 

knarkat. Och de har gömt sig och bott i en liten stad ute i länet och sedan har de skämts 

liksom, de har skämts i 30 år och så orkar de komma hit så börjar vi jobba. Och så börjar vi 

prata och plötsligt ser man hur de skiner upp och börjar leva, och då är de 70 år. Alltså det är 

ju hemskt. (IP 1). 

  

Enligt intervjupersonerna är det många anhöriga som på grund av skam känner sig hindrade 

från att prata med andra om sin problematik. Dessa anhöriga känner sig mindre värda och de 

tror att de därför ska bli dömda av andra i samhället. De anhöriga kan exempelvis känna 

skam för hur den närstående beter sig inför andra: “Där står alltså en kille i hallen och 

snackar med sig själv, alltså med sin hand: - ´Tyst nu för jag får information’. Det är klart att 

det är pinsamt, det kan ju inte jag berätta för vem som helst” (IP 4). Intervjupersonerna anser 

att anhöriga behöver stärkas och tänka mer på sig själva och sina egna känslor. De hjälper till 

för mycket, en del anhöriga hjälper exempelvis den närstående att injicera droger. En del 

anhöriga saknar kunskap och egna strategier för att kunna hantera sin situation. Exempelvis 

berättar IP 2 att många som anses ha anhörigproblematik inte vill erkänna att deras situation 

är problematisk: “Det kan vara ett väldigt stort steg att ta sig ens dit, just för att det är så 

jobbigt. Just för den där skamkänslan. Just att erkänna”. När de väl har blivit medvetna om 
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och erkänt för sig själva att deras situation är problematisk, det är då de känner att de kan 

söka hjälp. Intervjupersonerna berättar även att det finns anhöriga som inte vet att det 

existerar anhöriggrupper som de kan vända sig till, men att det för några tar emot att söka 

hjälp över huvud taget. När anhöriga väl söker hjälp kan detta exempelvis bero på att de 

upplevt trauman när de kommit hem och upptäckt att missbrukaren har fått en psykos eller 

tagit en överdos och ibland har de inte fått någon hjälp med den närståendes missbruk. 

  

Enligt intervjupersonerna är det många anhöriga som upplever problematik i form av fysisk 

och psykisk ohälsa. De anhöriga upplever bland annat fysiska konsekvenser som stress, 

kronisk huvudvärk, depression, utbrändhet, ett nedsatt immunförsvar, att de ofta är sjuka samt 

att många blir permanent sjukskrivna. En person som anses ha anhörigproblematik mår ofta 

dåligt och blir formad och påverkad av sin situation men söker sällan hjälp för detta, de kan 

lida av sömnsvårigheter och är i krisläge hela tiden. En anhörig kan exempelvis ha tillitsbrist, 

ett stort kontrollbehov, vara misstänksam mot den närstående, vara naiv gentemot vad den 

närstående säger samt utveckla ett hjälpande beteende där de bland annat tvättar och tar hand 

om andra hushållssysslor åt den närstående. Enligt intervjupersonerna mår många anhöriga 

även dåligt om den närstående ej får hjälp med sitt missbruk eller tackar nej till den hjälp som 

erbjuds. En del anhöriga kan riskera att bli smittade av den närstående, exempelvis kan de få 

Hepatit-C. De kan även utsättas för fara när den närstående missbrukar och till exempel får en 

psykos. Intervjupersonerna berättar att många anhöriga har svårt att sätta gränser och riskerar 

även att själva utveckla ett missbruk. IP 5 menar att de anhöriga följer med i ett nytt 

beteendemönster utan att de själva lägger märke till det. Anhöriga kan bland annat ändra sina 

värderingar, de blundar för saker, ljuger, gör allt för att skydda den närstående och gör då allt 

detta för att de tror att de hjälper den närstående. Men det gör de inte enligt IP 5: “Man följer 

med i något som man inte alls hade tänkt sig från början, alltså det livet de hamnar i är ju så 

långt ifrån vad man trodde när man ingick i ett förhållande eller blev mamma eller pappa 

[...]”. Enligt intervjupersonerna kan de anhöriga bli mentalt utmattade och de har därför 

behov av att träffa samt prata med andra som vet vad anhörigproblematik innebär. 

  

Intervjupersonerna berättar att anhöriga kan påverkas negativt av deras närståendes 

problematiska beteenden. IP 2 berättar att anhöriga kan bli misshandlade av sin närstående 

när denne är berusad. Missbruket kan i dessa fall till en början vara självmedicinering för den 

närstående men kan efter tid bli problematiskt, de förlorar sitt arbete och vissa kan då utföra 

kriminella handlingar för att försörja familjen, vilket även kan påverka den anhörige negativt. 

Intervjupersonerna berättar att en del personer som anses ha anhörigproblematik ljuger för 

sina familjemedlemmar, vänner och bekanta för att få låna pengar till exempelvis en ny dator 

eller telefon eftersom missbrukaren har knarkat/supit bort alla materiella och ekonomiska 

tillgångar. De anhöriga har svårt att ställa krav och många anhöriga ger pengar till den 

närstående missbrukaren. Enligt IP 2 är detta inte bra eftersom pengarna ofta går till droger 

eller alkohol, därför bör den anhörige ge mat istället för pengar. IP 4 berättar att anhöriga 

fortfarande kan älska den närstående, trots att de har ett problematiskt beteende. De anhöriga 

kan tänja på gränser och göra sådant som denne annars ej skulle ha gjort. Det förekommer att 

anhöriga delar med sig av narkotikaklassade läkemedel till den närstående, trots att de vet att 

denne ändå kommer ta illegala droger: “[...]det var inte friskt. Hon har ju tyckt så synd om 

honom emellanåt och faktiskt hjälpt till att köpa tabletter till honom. Hon prövade att ta 

Ecstasy med honom, alltså för att de kanske skulle få igång ett sexliv igen” (IP 4). 
 

Enligt intervjupersonerna känner sig många anhöriga osedda, mindre värda och kan uppleva 

känslor av skam på grund av hur deras livssituation ser ut. På grund av detta är det många 

anhöriga som döljer sin problematik och känner sig hindrade från att prata med andra om 
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deras situation. Många anhöriga kan tro att det är de som har orsakat den närståendes 

missbruk och känner skam för detta. I tidigare forskning (Springer, Britt & Schlenker, 1998) 

framkommer det att anhöriga är känsliga för andras åsikter och reaktioner och vill göra ett 

gott intryck på andra människor samtidigt som de tvivlar på att de kan göra just detta. De 

grubblar ofta på negativa delar hos sig själva som exempelvis deras svagheter eller tidigare 

misslyckanden (Springer, Britt & Schlenker, 1998). Enligt Goffman (2014) kan en person 

uppleva sig vara stigmatiserad för att denne ser sig som avvikande och har en egenskap som 

ej är uppskattad av andra, vilket kan få denne uppleva känslor av skam och se sig själv som 

dålig. En person som ser sig själv som avvikande och stigmatiserad blir ofta misstänksam, 

deprimerad eller ängslig. Utifrån det intervjupersonerna berättar och vad som framkommer i 

tidigare forskning (jmf. Springer, Britt & Schlenker, 1998) kan det tolkas som att de anhöriga 

även kan känna sig stigmatiserade på grund av de upplevelser de har av sin 

anhörigproblematik. Det kan tyda på att många anhöriga inser att de har avvikande beteenden 

eller att de lever i en avvikande situation, vilket leder till att de blir isolerade, mår dåligt och 

skäms. Starrin (2013) menar att känslan av skam kan ses som en naturlig del av det sociala 

livet och att skammen kan vara ett tecken på osäkra och otrygga sociala relationer för 

personen. Vidare menar författaren att det finns ett behov hos varje person att känna sig 

uppskattad, trygg och värdefull. Om exempelvis en persons trygghet riskerar att försvinna 

kan skamkänslor uppstå och det finns risk för att personen blir socialt utesluten. 

Intervjupersonerna berättar att personer som anses ha anhörigproblematik inte vill överge sin 

närstående vilket skulle kunna innebära att de vill minska skamkänslan genom att försöka 

upprätthålla en fasad som visar att allt är bra. På detta sätt minskar även risken för att de ska 

bli socialt uteslutna. Detta tyder på att en del anhöriga på grund av skamkänslan upplever att 

de vill uppvisa en falsk fasad om att allt är bra, vilket ger en känsla av trygghet när de får 

behålla sin sociala position. 
  

Hjälpande beteenden 

Enligt intervjupersonerna utvecklar många personer som anses ha anhörigproblematik ett 

hjälpande beteende. IP 3 menar att de anhöriga inte mår bra av deras hjälpande beteenden och 

att de behöver sluta med det samt att vissa anhöriga utvecklar ett kontrollbehov för att hjälpa 

dennes närstående. IP 3 anser att den anhörige med kontrollbehov bara mår sämre av att 

kontrollera den närstående. Enligt några intervjupersoner är det vanligt att en anhörig 

fortsätter med denna hjälpande roll och letar efter andra människor att hjälpa även efter att 

dennes närstående blivit nykter. De får någon sorts tillfredsställelse i att vara en hjälpare och 

deras egna behov kommer alltid i andra hand eftersom de anser att andras behov är viktigare. 

IP 3 menar att ju längre tid en person haft vissa beteenden, desto svårare är det att bryta ett 

beteendemönster, även när den närstående har blivit nykter. Enligt IP 4 fortsätter en del 

anhöriga att köpa hem alkohol efter att den närstående blivit fri från sitt missbruk, att det 

beteendemönstret sitter kvar under en längre tid om de inte får möjlighet att arbeta med det:   

  
Det är jättemånga anhöriga som, eftersom de inte får hjälp. Så tänk dig att du har levt i ett 

mönster under en lång lång tid, där du har haft ett beteende för att du ska passa din partner, så 

att inte hon eller han blir arg eller får psykos, inte kan somna eller sover så du inte väcker han 

för då får du det jättejobbigt. Alltså alla dom här beteendena som du har fått när du har levt 

med den här brukaren. När han sen kommer hem, är han nykter och drogfri, men hon har 

samma beteende. Det är också en återfallsrisk. Ja men om jag går runt i samma mönster när 

jag ser honom och reagerar på samma sätt, då väcker jag i honom ett beteende som han vet att 

han har skapat. Det väcker suget. Det väcker ju tillbaka det här alltså sjuka. Då går han och 

tar återfall. Det här har jag hört så många gånger, det är en klassiker. (IP 4). 

 

Det föreligger många likheter i intervjupersonernas beskrivning av de anhörigas olika 

beteenden, tankar och känslor samt att en del anhörigas beteenden möjliggör att deras 
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närstående kan fortsätta med sitt missbruk. Både intervjupersonerna och tidigare forskning 

(jmf. Noriega, Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008) beskriver att anhöriga har liknande 

beteenden som en person som är beroende. Hur en del av de anhöriga kan ha utvecklat sina 

beteenden kan förklaras utifrån teorin om operant inlärning och kognitiv teori som båda ingår 

i kognitiv beteendeteori. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) beskriver att begreppet 

förstärkning, som både kan vara positiv och negativ, är en funktion som anses påverka 

förekomsten av en persons beteenden. Intervjupersonerna beskriver att många anhöriga ofta 

har hjälpande beteenden och att detta beteendet kan sitta kvar även om den närstående blivit 

nykter, att de känner tillfredsställelse av att vara en hjälpare. De anhörigas upprepade 

hjälpande beteenden kan tänkas bero på att deras hjälpande beteenden har fått dem att må bra, 

att de upplever beteendenas resultat som positiv förstärkning. Positiv förstärkning kan också 

förklara beteenden hos anhöriga som upplever en tomhet när de inte har någon att hjälpa. När 

de försöker fylla tomheten kan det tyda på att de gör detta med positiv förstärkning i form av 

exempelvis genom att de överkonsumerar mat och godis eller hjälper andra. Negativ 

förstärkning kan tänkas förklara de anhörigas beteendemönster som skapas när de anpassar 

sig efter den närstående för att denne exempelvis inte ska bli arg eller våldsam. När en person 

blir påverkad av de konsekvenser som kommer från personens egna beteenden utvecklas 

inlärda beteenden (Philips & Holmqvist, 2008). Detta kan förklara varför de anhöriga enligt 

intervjupersonerna utvecklar nya beteendemönster utan att de själva lägger märke till det när 

de lever tillsammans med en närstående med missbruksproblematik. Anhöriga kan bland 

annat ändra sina värderingar, ljuga, gör allt för att skydda den närstående och gör då allt detta 

för att de tror att de hjälper den närstående. 

 

En del anhörigas beteendemönster kan även tänkas vara präglat av deras tankemönster. Enligt 

Helleday och Berg Wikander (2007) anses det inom det kognitiva synsättet att det finns ett 

samband mellan tankar och känslor. Begreppet självschema är centralt inom den kognitiva 

teorin och anses ha en stor betydelse för känslolivet. Ett självschema kan sägas vara de 

tankemönster varje person har om sig själv och som bland annat innefattar en persons 

självkänsla och självbild. Intervjupersonerna berättar att anhöriga bland annat tänker att de 

mår bra när de hjälper sin närstående eller att om de gör något på ett visst sätt kanske den 

närstående ej uppvisar ett problematisk beteende. Detta tyder på att de anhörigas 

tankemönster kan bero på deras utvecklade självschema som exempelvis får de anhöriga att 

tänka att andras behov är viktigare än deras.  

 

Uppväxtens betydelse  

Enligt några intervjupersoner är det många av de personer som anses ha anhörigproblematik 

som vuxit upp i en dysfunktionell familj och/eller i en familj där missbruk förekommit. Den 

problematiska uppväxten kan ha bidragit med negativa beteendemönster hos de anhöriga, 

exempelvis att de har tillitsbrist samt att de kan utveckla ett hjälpande beteende. IP 3 berättar 

att det finns personer som redan under barndomen har utvecklat beteendemönster som liknar 

de som personer som anses ha anhörigproblematik har, trots att de ej har vuxit upp i en familj 

där missbruk förekommit. IP 3 berättar om anhöriga som hjälpt andra sedan de var barn, att 

de aldrig fått vara barn och leka: “[...] man har hela tiden offrat sig själv, man har varit den 

här hjälten, den här hjälparen”. IP 3 berättar att en person som anses ha anhörigproblematik 

inte alltid är medveten om att dennes beteenden även kan bero på att denne utvecklade vissa 

beteendemönster som liten, att det kan ha påverkat denne att bland annat få svårt att sätta 

gränser, ha behov av att hjälpa andra före sig själv samt att de upplever det som att de inte 

finns om de inte får hjälpa en annan människa. Dessa beteenden kan skapa förvirring hos den 

anhörige när denne sedan lever i ett friskt förhållande för att personen ej vet varför den beter 
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sig som den gör. Enligt IP 3 kan anhöriga utveckla egna missbruk på grund av de 

beteendemönster som de har skapat i och med sin anhörigproblematik: 

  
Där kan man ju också hitta egna missbruk även om det kanske inte är droger, utan man blir 

den här som hjälper alla andra. Man blir den här som alltid stannar kvar på jobbet och alla 

tycker man är duktig, eller så blir man matmissbrukare eller så tränar man som en galning. 

Och då syns det ju liksom inte, men att det i alla fall handlar om det här. Det här hålet som blir 

när inte jag har någon att hjälpa. När ingen behöver mig. Då blir det ett tomt hål här och det 

fyller jag med saker. Socker eller mat eller träning eller sex eller relationer eller hjälper 

andra. (IP 3). 

  

Enligt några intervjupersoner tenderar däremot uppväxten göra att vissa tar ställning mot 

droger och att de själva ej börjar missbruka. Det finns dock vissa som söker sig till liknande 

situationer i deras vuxna liv för att hitta något igenkännande från barndomen och kan då 

hamna i en relation med en person som missbrukar: 

  
Ja varför gifter jag mig med en alkoholist om inte jag själv har alkoholproblem. Det är ju 

troligt för att jag har haft, det är ju inget som är främmande för mig så det är ju troligen så att 

någon i min familj eller annan närstående har varit alkoholist. Eller är en alkoholist liksom. 

Då blir det ju inte något främmande för mig och då kan jag, då vågar jag ju gifta mig med en 

alkoholist. (IP 4). 

  

Enligt några intervjupersoner är det vanligt att personer som anses ha anhörigproblematik 

redan i barndomen utvecklar olika roller där en del får ta väldigt mycket ansvar och en del 

blir som föräldrar till sina egna föräldrar. Intervjupersonerna tror att de personer som vuxit 

upp i en dysfunktionell familj där någon har missbrukat, själva kan ha en ökad risk för att 

hamna i en liknande livssituation senare i livet. Detta kan bero på att de dras till välbekanta 

miljöer som kan inge en känsla av trygghet och att de där riskerar att upprepa liknande 

beteendemönster som i barndomen: “För man är uppväxt med att lösa problem på vissa sätt, 

med droger, alkohol och sådant. Man vet hur man beter sig i de miljöerna, man är mer trygg 

där kanske än vad man är någon annanstans” (IP 5). Enligt IP 5 kan ett barns anknytning till 

sin missbrukande förälder vara oregelbunden på grund av att föräldern till och från är 

onykter. En dålig anknytning kan ha stor betydelse och vara en av orsakerna till en anhörigs 

ursprungliga beteendemönster: 

  
Det är ju standard i en familj när mamma eller pappa dricker och ungen går till mamma och 

säger men pappa är så konstig eller han är otäck eller han är dum. Nejdå han är bara trött 

lilla gumman. Jaha då säger den som är den viktigaste personen i det barnets liv att pappa är 

som han ska. Vem är det då fel på? Jag litar ju på mamma till hundra procent, ja då är det fel 

på mig. Jag som barn, det är jag som är felet för jag tycker pappa är knäpp och konstig och 

otäck. (IP 5). 

 

Enligt Springer, Britt och Schlenker (1998) upplever många som under uppväxten haft en 

dålig anknytning att de inte är värda att älska, de har ett stort behov av uppmärksamhet samt 

en rädsla över att bli övergivna. De känner även känslor som exempelvis ångest, oro och 

osäkerhet. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) förklarar att barn som har en så kallad 

D-kontrollerande anknytning skapar strategier för att inte förlora kontrollen över sin situation. 

Det kan till exempel handla om att de blir kontrollerande eller utvecklar en lyhördhet 

gentemot förälderns känslor. Barn med denna typ av anknytning bortser från sina egna behov, 

de lär sig inte vilka behov de har eller hur de egna känslorna fungerar, däremot lär de sig 

vilka behov föräldern har. Dessa känslor och beteendemönster är bara några exempel på 

sådant som även intervjupersonerna nämner gällande anhöriga som haft en problematisk 

anknytning. Enligt intervjupersonerna söker sig vissa som haft en problematisk anknytning 
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sig till miljöer i vuxenlivet som liknar den under uppväxten, detta för att finna något 

igenkännande från barndomen, en slags trygghet. Det finns även de som ej vuxit upp i en 

problematisk miljö som under barndomen utvecklar beteendemönster som liknar de som 

personer som anses ha anhörigproblematik har. Enligt Knudson och Terrel (2012) behöver 

anknytningsproblematik hos en anhörig nödvändigtvis ej bero på att dennes egna föräldrar 

har haft missbruksproblematik under den anhöriges uppväxt. Forskning visar att det ej 

föreligger något samband mellan personer som vuxit upp i ett hem med missbruk och 

personer som anses ha anhörigproblematik. Det visar sig däremot att personer som anses ha 

anhörigproblematik, under uppväxten har upplevt känslor som skuld och oro vid de tillfällen 

då föräldrarna bråkat. Personer med denna problematik tenderar att fokusera på att ta hand 

om andra och glömmer bort sig själva. 

  

Benämningar gällande anhörigproblematik 
Tillämpning av benämningar 

De benämningar som intervjupersonerna tillskriver personer som anses ha 

anhörigproblematik är medberoende, möjliggörare samt anhörig. Några intervjupersoner 

använder alla dessa benämningar medan vissa bara använder en eller två av benämningarna. 

De reflekterar kring hur dessa benämningar kommer tas emot av de anhöriga och låter även 

de anhöriga vara med och reflektera kring benämningarna. De överväger noga vilken 

benämning de använder beroende på personen de pratar med och vilken typ av problematik 

denne har i relation till den närstående missbrukaren. Anledningen till att de noga överväger 

vilken benämning de tillskriver den anhörige är för att de tänker att de anhöriga besväras av 

att leva med sin eventuella anhörigproblematik och därför ej behöver besväras mer av att 

tillskrivas en viss benämning som exempelvis kan anses sjukdomsförklara dem. Exempelvis 

anser IP 5 att det är okej att tillskriva den anhörige med olika benämningar så länge 

definitionen av benämningarna förklaras. Det är viktigt att vara varsam med hur och när 

eventuell benämning används, speciellt vid början av en kontakt, eftersom det kan vara 

känsligt för vissa. IP 5 vill inte riskera att stämpla någon med en viss benämning: “Man 

måste berätta och förklara, vad händer, få förståelse så man själv får en förståelse för vad 

jag hamnar i”. Vidare anser IP 5 att det är viktigt att använda benämningar för att vara tydlig: 

“För jag tycker inte om att svansa runt i kring någonting utan jag tycker man ska vara 

tydlig”. En del vill däremot inte tillskrivas som medberoende vilket IP 2 tror kan bero på att 

de inte vill erkänna sin egna livssituation. IP 2 ser inga nackdelar med att tillskriva en anhörig 

som medberoende eftersom de flesta anhöriga som denne kommer i kontakt med själva är 

medvetna om deras situation och ser sig själva som medberoende. Inom den verksamhet som 

till stor del använder sig av CRAFT-metoden ska de enligt den ej använda benämningen 

medberoende för att den anhörige ej ska riskera att stämplas som sjuk. De anhöriga som IP 3 

har kommit i kontakt med har inte alltid varit positiva till att tillskrivas en benämning som 

medberoende eller möjliggörare: “Möjliggörare är ju inte det första jag säger till dem kan 

jag säga för då, då får man väl en propp kanske. Utan det är ju efter ett tag” (IP 3). Enligt IP 

3 är det en del anhöriga som accepterar tillskrivandet av olika benämningar eftersom de då 

kan identifiera sig med det och kan förstå vad de har för problematik: “[...]och kan det få 

någon att gå till en självhjälpsgrupp där man liksom får träffa andra och får den här att, att 

det inte är något fel på mig” (IP 3). Då kan anhöriga se att det finns fler som upplever samma 

sorts känslor som denne. Enligt IP 3 finns det anhöriga som inte förstår orsaken till deras 

problematik och därför söker de ej rätt hjälp. Sedan finns det de som förstår att de kan 

tillskrivas som medberoende och känner skam för detta, vilket kan leda till att de inte söker 

hjälp. 
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Benämningarnas kännetecken 

Enligt de intervjupersoner som använder sig av benämningen medberoende lever de som 

tillskrivs som medberoende med mycket oro, press, stress, många blir sjuka och de har ofta 

ett stort kontrollbehov där de hela tiden vill veta vad den närstående missbrukaren gör. 

Många av dessa sjukskriver sig och vissa gör detta enbart för att stanna hemma och 

kontrollera den närstående missbrukaren för att denne ej ska ställa till med några problem. De 

tycker ofta synd om den närstående, de hjälper ofta till med att bland annat städa, laga mat, 

tvätta samt hjälper till ekonomiskt: “Han är ju så smal, han kanske inte äter någonting. Men 

de pengar du ger till personen, de går inte till mat. Det går till knark. [...] de blir ju lurade 

hela tiden, manipulerade” (IP 2). Intervjupersonerna anser att många som tillskrivs som 

medberoende har svårt att sätta gränser och menar att gränssättning är viktigt för att de ska 

orka fortsätta kämpa. De tar även ansvar för andras känslor samt att de försöker dölja 

missbrukarens problematik inför andra. Enligt IP 2 behöver de som tillskrivs som 

medberoende vakna upp och inse att deras beteende kanske inte alltid är det bästa för dem 

själva eller den närstående. Vidare berättar IP 2 om en person som till slut blev utbränd som 

bland annat hade torkat blod från väggarna när den närstående injicerat droger och om en 

annan person som hjälpte till att gömma sin närstående från polisen samt att den personen, 

efter att den närstående rest till ett annat land, åkt dit för att hämta hem denne. IP 2 använder 

enbart benämningen medberoende eftersom denne anser att det ej finns någon annan 

benämning som beskriver problematiken bättre och menar att: “Det är ju ett med-beroende”. 

Några intervjupersoner menar att många av de som tillskrivs som medberoende ofta kan bli 

besatta av personen som missbrukar, på samma sätt som den som missbrukar blir besatt av 

alkohol eller droger. IP 5 menar att: “[...] då är man lika starkt beroende av en annan, alltså 

av att försöka hjälpa den där människan liksom. Det är lika tufft för medberoende om inte 

jobbigare. Så jag brukar faktiskt säga medberoende”. Enligt IP 3 tror ofta de anhöriga att 

deras kontrollbehov, ilska och rädsla kommer att försvinna när den närstående missbrukaren 

har blivit nykter, men det blir sällan så. Det kan naturligtvis bli bättre, men det är sällan alla 

besvär försvinner. IP 3 anser att dessa besvär är något som den anhörige själv kan komma att 

behöva arbeta med efteråt: 

  
Det spelar ingen roll hur mycket alkoholisten gör [...] de gör den här förändringen och 

kommer hem och är lugna och harmoniska och kärleksfulla och hänsynsfulla och där sitter den 

där anhöriga och är tvärförbannad, jäkligt irriterad och vad var det som hände liksom. Varför 

mår inte jag bättre. Nej, det må vara missbrukaren som har orsakat min ångest eller min oro, 

men nu är det jag som äger den. Nu är den min och nu är det jag som är sjuk. (IP 3). 

 

De intervjupersoner som använder sig av benämningen möjliggörare anser att en 

möjliggörare skyddar, ljuger, tillåter missbrukaren att fortsätta sitt beteende samt att de 

försöker förhindra att missbrukaren får uppleva negativa konsekvenser av sitt beteende. En 

möjliggörare har således ett beteende som möjliggör den närståendes missbruk. IP 2 har hört 

talas om benämningen möjliggörare och erfarenhet av att syskon ofta har haft en 

möjliggörande roll i förhållande till den närstående missbrukaren. Däremot är möjliggörare ej 

en benämning denne vill använda eftersom: 

  
Det känns lite som att om jag skulle säga det till någon annan som redan har skuldkänslor att 

du möjliggör. [...] Nej det blir som att kasta i ansiktet på dem att återigen de kanske redan har 

känslan att det är jag som har, nej jag tycker det är lite fel. De som redan har det dåliga 

samvetet, att säga det då till dem skulle va som att slå undan benen på dem ännu mera. (IP 2). 

 

Flera intervjupersoner anser att benämningen anhörig är ett neutralt ord som de kan använda 

om den anhörige ej vill bli etiketterad med någon benämning eller upplevs vara känslig för att 

tillskrivas en viss benämning. För att beskriva alla som anses ha anhörigproblematik 
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tillskriver IP 4 dessa med benämningen anhörig. IP 4 vill ej använda benämningen 

medberoende eftersom denne anser att det ej tjänar något till, men kan heller ej bortse från 

benämningen. Däremot om en anhörig, enligt IP 4, har ett sjukt beteende kan denne tänka sig 

att medberoende som benämning möjligen kan vara relevant: “Jag menar den här kvinnan 

som injicerar heroin i sin man där kan jag ju faktiskt säga att ja där är ju medberoende. För 

det är sjukt” (IP 4). Vidare anser IP 4 att benämningen medberoende sjukdomsförklarar den 

anhörige och att det är fel att använda benämningen för att beskriva alla personer som anses 

ha anhörigproblematik. Detta eftersom det finns så många olika orsaker till varför de är i den 

situation som de befinner sig i och som kan förklara alla deras beteenden. På grund av detta 

använder IP 4 endast benämningen anhörig när denne pratar om en person som anses ha 

anhörigproblematik: 

  
[...] om vi ska kalla det för medberoende men då är det ju skambelagt direkt. Nej det skulle 

inte, nej usch [...] Så jag tycker att man ska akta sig för att sätta etiketter på människor som 

kanske inte, som kanske har hamnat i situationer som de inte klarar sig ur för att man har haft 

en känsla för någon eller för att man är syster eller bror eller mamma eller pappa eller 

partner. Alltså det är, nej. (IP 4).  

 

Enligt Goffman (2014) har en person med ett stigma ett drag eller en egenskap som inte anses 

vara acceptabelt i det sociala samspelet med andra och ses som avvikande. Detta kan i sin tur 

ses som att individen blir brännmärkt och kan därför avvisas från den sociala gemenskapen. 

Om personen inser att denne själv har en egenskap som ej är uppskattad av andra kan denne 

uppleva känslor av skam och se sig själv som dålig. En person som känner sig stigmatiserad 

kan bli isolerad och går därmed miste om den hälsosamma stimulans denne kan få av att 

umgås med andra. Detta kan sedan leda till att personen exempelvis blir misstänksam, 

deprimerad eller ängslig (Goffman, 2014). Att tillskriva en anhörig en benämning som 

exempelvis medberoende eller möjliggörare skulle kunna tolkas som att de anhöriga blir 

stämplade på grund av deras avvikande beteendemönster. I och med att de anhöriga blir 

stämplade och att andra personer i den sociala kontext som de anhöriga befinner sig i kan 

anse att de anhöriga är avvikande, skulle detta kunna resultera i att de anhöriga upplever sig 

vara stigmatiserade. Om de anhöriga uppfattar att andra anser att de är avvikande kan detta 

leda till att de anhöriga upplever känslor av skam och se sig själva som dåliga. Detta kan 

påverka de anhörigas vilja att umgås med andra och istället få dem att isolera sig och gå miste 

om hälsosam stimulans som de kan få av att umgås med andra. Det framkommer både i 

tidigare forskning och i intervjupersonernas svar att det är viktigt att de är försiktiga med att 

tillskriva en anhörig en specifik benämning (jmf. Thomas, Yoshioka & Agers, 1996). Detta 

tyder på att intervjupersonerna ej vill stigmatisera de anhöriga och riskera att få dem att må 

sämre än vad de redan gör. Det finns även de anhöriga som ej upplever något negativt med att 

tillskrivas med en benämning vilket för vissa skulle kunna bero på hur de blev introducerade 

för benämningen. Ordet anhörig används av intervjupersonerna som benämning för att 

använda ett neutralt ord om den anhörige upplevs vara känslig för att tillskrivas andra 

benämningar. Genom att tillskriva personer som anses ha anhörigproblematik med 

benämningen anhörig kan detta tolkas som att benämningen ej riskerar att stigmatisera de 

anhöriga. Däremot framkommer det av andra intervjupersoner att det finns anhöriga som 

accepterar att tillskrivas en benämning. Då kan de anhöriga identifiera sig med benämningen 

och kan därefter bättre förstå och lära sig om sin problematik, vilket kan leda till att denne 

söker och får rätt hjälp. Av intervjupersonerna framkommer det att om anhöriga får veta att 

de ej är ensamma om sin problematik eller får träffa andra som befinner sig i samma situation 

kan detta reducera känslan av skam. Eftersom de anhöriga får kännedom om att det är fler 

som kan tillskrivas som exempelvis medberoende eller möjliggörare kanske detta kan 

reducera känslan av att vara stigmatiserad och avvikande. 
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Arbete med anhörigproblematik 
Behovet av hjälp 

Enligt intervjupersonerna är det bra att hjälpa alla i familjen eftersom den närståendes 

missbruksproblematik ej bara drabbar den närstående utan hela familjen blir drabbade. Enligt 

intervjupersonerna behöver anhöriga mycket stöd och hjälp, få insikt i hur de beter sig samt 

lära sig hur de kan bete sig mot sin närstående missbrukare. Det finns de som bara gömmer 

sig och aldrig får hjälp. Intervjupersonerna anser att de anhöriga behöver arbeta med sig 

själva, hitta strategier, bli av med skam, stärka sig själv och sitt egenvärde. IP 2 anser att de 

anhöriga behöver lära sig att kärlek inte löser alla problem samt ställa krav och stå på sig 

gentemot den närstående. Det kan exempelvis handla om att de inte ska ge pengar om de 

närstående ber om det eftersom det är stor sannolikhet att pengarna går till droger istället för 

mat, då är det bättre att ge mat i stället. IP 2 anser att det är viktigt att anhöriga får hjälp att 

komma till insikt om sin problematik för att de ska kunna bli mottagliga för hjälp: “Jag kan 

tala om för dig tio gånger att du har en svart fläck i ansiktet, men om du inte ser det själv så 

tror du kanske inte på det”. Har anhöriga inte insikten själva är det väldigt svårt att få dessa 

personer att inse hur problematisk deras situation är. 

  

Det är viktigt att de anhöriga får hjälp tidigt och att de blir respektfullt bemötta. Samtliga 

intervjupersoner anser att det är viktigt att reflektera kring hur de bemöter de anhöriga, att de 

lyssnar och låter dem tala till punkt samt visar medmänsklighet och empati. De som arbetar 

med anhöriga ska vara lugna och trygga i sitt bemötande. IP 2 anser att denna målgrupp ska 

bemötas varsamt för att de inte ska uppleva att den som hjälper dem blir för påträngande. 

Vidare berättar IP 2 att om de anhöriga inte inser att deras livssituation är problematisk är det 

svårt att hjälpa dem. Exempelvis berättar IP 4 att det är lättare att hjälpa en anhörig som själv 

är driven och villig att få hjälp. De flesta anhöriga som IP 4 möter är utbrända och saknar 

detta driv. IP 2 anser att det är viktigt att de anhöriga får vara delaktiga i hur de arbetar med 

sin situation, att inte någon tar över och hjälper till med sådant som den anhörige själv klarar 

av och menar vidare att de anhöriga mår bra av att kunna göra det de kan. Att den anhörige 

bygger upp ett förtroende för den som hjälper denne är ett steg mot att den anhörige ska få 

hjälp. Flera intervjupersoner berättar att många anhöriga har tappat förtroendet för 

myndigheter och att dessa behöver tänka på hur de bemöter och hjälper denna målgrupp. 

  

Beteendemönster 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att anhöriga vågar bryta sina beteendemönster, lära 

sig att sätta gränser samt förstå att det inte är deras fel eller ansvar att den närstående 

missbrukar: “Det är aldrig deras ansvar att någon annan har problem, för det är ju en 

klassiker i parrelationer” (IP 5). De behöver få förståelse för att det inte är något fel på dem, 

att många drabbas av samma sak och att det är många anhöriga som vill hjälpa sina 

närstående. IP 5 anser att anhöriga behöver stöd för att våga sätta gränser och sluta hjälpa 

deras närstående med fel sorts hjälp: “Av kärlek hjälper vi på fel sätt när det är närstående. 

Det vill jag att alla anhöriga ska förstå” (IP 5). Enligt IP 5 gäller det för de anhöriga att 

förstå att de hjälper den närstående genom att sätta gränser och säga nej. De anhöriga kan 

hjälpa sig själva genom att förändra sina beteendemönster, vilket kan leda till att den 

närstående börjar reflektera kring att det inte längre är lika lätt att missbruka när den anhörige 

inte hjälper till som denne tidigare gjort. Det är även viktigt att de anhöriga ser till sina egna 

behov, att de anhöriga kan sätta ord på vad de har för problem samt att de får förståelse för 

sin situation. Intervjupersonerna berättar att anhöriga har önskat få hjälp med hur de ska bete 

sig i olika situationer. IP 3 anser att många anhöriga låter känslorna ta över och att de ej 

lyssnar på förnuftet. De anhöriga kan veta att deras beteenden är dåliga, de känner att de gör 
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vad de själva anser är rätt, men det blir ändå fel. De anhöriga behöver bli medvetna om sina 

beteenden och vad de kan ha för effekter. IP 3 anser att de anhöriga behöver bearbeta 

skammen och sina egna känslor. Enligt intervjupersonerna behöver de anhöriga även jobba 

med sina beteenden och känslor när deras närstående blivit nyktra. De anhöriga blir enligt IP 

3 sällan helt fria från sina besvär bara för att den närstående blivit nykter, utan de behöver 

arbeta med sina egna känslor och beteendemönster: 

  
Och när då killen eller tjejen kommer hem och är nykter, vad ska jag göra nu då, vem ska jag 

tvätta till nu då, vem ska jag kontrollera nu då. När det inte längre behövs det som har behövts 

för min egen ångest. För det är ju den jag botar när jag kollar var du är någonstans. Och när 

då missbrukaren sitter hemma och tittar på tv, jag menar jag är inte ett dugg lugnare för det. 

Vad ska jag göra nu liksom. Så rastlösheten, sömn, ja men dåligt mående, många får ju de här 

klassiska utbrändhetssyndromen. Och då kan det vara att alltså man får ju, man är ju i krisläge 

hela tiden. (IP 3). 

  

Enligt några intervjupersoner kan det för anhöriga som vuxit upp i dysfunktionella familjer 

finnas beteende- och tankemönster kvar från barndomen, som exempelvis att de är 

ansvarsfulla, rädda, oroliga samt att de har svårt att lita på människor. Dessa beteende- och 

tankemönster kan personen sedan ta med sig till sina förhållanden i vuxen ålder och kan 

därför behöva bli medveten om varför denne agerar och beter sig som den gör i olika 

situationer. Enligt IP 3 är det många anhöriga som lägger problemet på den närstående och 

behöver därför hjälp med att arbeta med sig själva. Många anhöriga upplever psykisk ohälsa 

och de kan få hjälp med just denna problematik, däremot kan orsaken till den psykiska 

ohälsan bero på anhörigproblematik. Enligt IP 3 kan detta innebära att arbetet med den 

anhöriges psykiska ohälsa försvåras om inte grundorsaken till problemet identifieras. Enligt 

IP 5 finns det en del anhöriga som har vuxit upp under fruktansvärda förhållanden där de 

blivit misshandlade både fysiskt, psykiskt och sexuellt: “Det finns många historier där 

människorna börjar förstå sig själva och sen som anhörig vågar sätta gränser” (IP 5). IP 3 

berättar att de anhöriga som har vuxit upp i en dysfunktionell familj kanske ej är medvetna 

om att deras problematik har sitt ursprung från deras barndom, att de exempelvis ej har lärt 

sig att sätta gränser eller att de hjälper andra före sig själva. För att hjälpa de anhöriga kan det 

vara bra att identifiera bakomliggande orsaker som kan ha bidragit till deras 

beteendemönster. Enligt IP 3 kan personer som lever i en frisk relation ha liknande beteenden 

som personer som anses ha anhörigproblematik. Även dessa beteenden kan ha sitt ursprung i 

barndomen vilket kan göra det svårt för dessa personer att vara medvetna om orsaken till 

deras beteenden. 

 

Det framgår tydligt att intervjupersonerna anser att de anhöriga behöver förändra sina 

beteenden, strategier och tankar för att må bättre. Den hjälp som intervjupersonerna därför 

anser att de anhöriga behöver få är att de behöver hjälpa med att förändra sina beteende- och 

tankemönster. I en studie (McCann & Lubman, 2018) framkommer det att anhöriga ansåg att 

det var viktigt att det fanns verksamheter som kunde erbjuda insatser som var anpassade för 

varje enskild hjälpsökandes behov. Intervjupersonerna uppger att även de har erfarenhet av 

att anhöriga efterfrågar olika typer av insatser där de sedan kan hjälpa de anhöriga med deras 

beteende- och tankemönster. Oavsett behandlingsinsats kan de anhöriga exempelvis 

motiveras till att pröva nya beteenden, vilket enligt Philips och Holmqvist (2008) i sin tur kan 

leda till att personerna får nya erfarenheter som får dem att sluta upprepa inlärda beteenden. 

Enligt Helleday och Berg Wikander (2007) kan en persons tankemönster bland annat påverka 

personens självkänsla och självbild. Enligt en studie framkommer det att det viktigaste i 

arbetet med att hjälpa en person som ansågs ha anhörigproblematik var att stärka dennes 

självförtroende och självbild (Springer, Britt & Schlenker, 1998). Skamkänslan är ofta 
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kopplad till känslor som exempelvis skuld, låg självkänsla och värdelöshet. Skamkänslan 

skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, som i sin tur medför en negativ 

självvärdering i relation till omgivningen. (Scheff, 1997; Scheff & Starrin, 2002). Detta tyder 

på att anhörigas låga självkänsla och negativa självbild kan vara kopplad till deras 

upplevelser av skam. För att hjälpa anhörigas problematik kring beteende- och tankemönster 

kan därför ett sätt vara att hjälpa den anhörige att sluta upprepa inlärda beteenden och 

tankemönster samt stärka dennes självkänsla och självbild. Detta kan samtidigt tänkas hjälpa 

den anhörige att bearbeta känslan av skam.  

 
Befintliga insatser  

Enligt intervjupersonerna kan anhöriga ha behov av att någon följer med på sjukvårdsbesök, 

få samtalsstöd både enskilt och i grupp samt få råd och tips från någon som har egna liknande 

erfarenheter. De kan exempelvis göra detta via öppenvårdsverksamhet, socialtjänsten, ideella 

föreningar eller olika självhjälpsgrupper. Några intervjupersoner använder sig bland annat av 

12-stegs behandling för att hjälpa anhöriga och stödjande samtal som delvis utgår från MI 

(Motiverande samtal). IP 4 anser att det är bra om verksamheter samarbetar med varandra för 

att minimera risken att anhöriga faller mellan stolarna. Några intervjupersoner nämner KBT 

som en behandlingsmetod för att hjälpa anhöriga att arbeta med sina beteendemönster. Enligt 

IP 2 är det tyvärr långa köer och därför ej tillgängligt med KBT för alla anhöriga. På frågan 

om intervjupersonerna anser att anhörigproblematik bör sjukdomsförklaras svarar de flesta 

intervjupersonerna att de är osäkra på om anhörigproblematik kan ses som en sjukdom. IP 2 

svarar att denne inte tror att de anhöriga skulle få hjälp av att deras typ av problematik skulle 

diagnostiseras och ser inte varför de skulle få mer hjälp på grund av det: “Det är som, bara 

titta på en vanlig sjukskriven person, hur mycket hjälp och stöd får de? Hur de får kämpa 

med det. Det tror jag inte mycket på” (IP 2). 

 

De som arbetar inom de ideella verksamheterna har egna erfarenheter av anhörig- och 

missbruksproblematik och har därför kunskap om hur de eventuellt kan hjälpa de anhöriga. 

En intervjuperson nämner att de är dem de talar om, därför vet de vad de anhöriga behöver. 

IP 2 berättar att vid arbetet med anhöriga kan det vara bra om de som arbetar med de 

anhöriga har egna erfarenheter av denna problematik: “Många har ju svårt att känna igen hur 

de här personerna fungerar. Det är ju svårt att läsa sig till” (IP 2). IP 1 berättar om Peer 

support som innebär att verksamheter som arbetar med anhöriga till personer med 

missbruksproblematik anställer personer som har egna erfarenheter av att vara anhöriga. 

Enligt IP 1 finns det anhöriga som har kraft och energi som kan arbeta med personer som 

anses ha anhörigproblematik och menar att verksamheter borde använda sig av Peer support. 

Detta kan vara ett sätt att integrera personer som har erfarenhet av anhörigproblematik i 

offentliga verksamheter. 

  

Enligt några intervjupersoner är det viktigt med kommunikation, att de anhöriga kan begränsa 

sig till att endast prata med den närstående när denne är nykter eftersom det är då denne är 

mottaglig för hjälp. En av verksamheterna använder sig till viss del av CRAFT-metoden som 

hjälper de anhöriga med detta samt att de även får lära sig att tänka på sig själva. En annan 

intervjuperson berättar om metoden CRAFT som de utgår ifrån i sitt arbete där de bland 

annat har självhjälpsgrupper och studiecirklar som är CRAFT-inspirerade. CRAFT kan hjälpa 

den anhörige att förändra sitt beteende som sedan kan påverka den närstående i en positiv 

riktning, exempelvis att den anhörige inte längre agerar som en bank åt den närstående. 

CRAFT-metoden går till stor del ut på att de anhöriga ska lära sig att kommunicera och för 

att detta ska vara möjligt behöver de vara förändringsbenägna och inte längre se sig själva 

som offer. CRAFT fungerar bra för de flesta anhöriga, däremot har anhöriga olika behov och 
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deras problematik kan yttra sig på olika sätt. Därför är varje anhörigs behov av hjälp 

individuell, även om det kan finnas likheter dem emellan: 

  
Det blir en massa konsekvenser i kroppen, den inre stressen är ju otrolig, den måste man ju 

verkligen jobba med alltså. Och det gör vi ju egentligen via CRAFT-metoden, syftet med den är 

ju att en anhörig ska må bra, det är ju första syftet det är ju prio prio, det är ju som i ett 

flygplan, man sätter ju först på sig en gasmask själv innan man sätter en på den bredvid sig. 

Du måste ju må bra för att du ska orka eller finnas till hands för din partner eller syskon eller 

barn eller förälder eller när den vill göra en förändring. Då kan du ju inte vara helt slut eller 

helt sjuk liksom, när det sker. (IP 1). 

  

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att anhöriga vågar bryta sina beteendemönster, lära 

sig att sätta gränser samt att många anhöriga har ett behov av att prata med andra, vilket de 

kan göra i gruppsamtal. Där kan de träffa deltagare som upplever liknande problematik med 

sina respektive närstående. Där kan anhöriga som tycker det är svårt och känsligt att prata om 

sin anhörigproblematik få hjälp och stöd. Med hjälp av gruppsamtal kan det bli mindre 

känsligt att prata om deras problematik inför andra som har liknande erfarenheter. IP 5 anser 

att det är en fördel om verksamheten befinner sig i en mellanstor stad eftersom det finns 

många som kan delta på gruppsamtalen. Däremot tror IP 5 att det kan vara svårt för anhöriga 

i mindre kommuner att få hjälp, att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt många personer 

till en självhjälpsgrupp samt att de kan tycka att det är pinsamt att gå till en grupp där de 

möjligen känner de andra deltagarna. IP 1 berättar att de har olika gruppträffar där anhöriga 

delas upp beroende på vilken typ av relation de har till den närstående, exempelvis anhöriga 

som är vuxna barn till föräldrar med missbruksproblematik, anhöriga som är partner, förälder 

eller syskon till den närstående. IP 3 berättar om ett exempel där en anhörig fick hjälp av att 

närvara vid gruppsamtal. Dennes närstående var alkoholmissbrukare och kunde bli våldsam. 

Den anhörige började gå på gruppsamtal och fick då styrka att börja ställa krav på den 

närstående: 

  
För här kommer ju det här, varför gör du inte så här. Alla andra visste ju precis hur hon skulle 

göra. Och till slut vart det så svårt att komma tillbaka och säga att hon inte hade kastat ut 

honom eller ställt ultimatum då. Och till slut så gjorde hon det. Hon ställde ett ultimatum, du 

åker ut härifrån om inte du söker en behandling. (IP 3). 

  

Den närstående sökte då hjälp och hamnade på ett behandlingshem. Den anhörige mådde till 

en början dåligt på grund av att inte längre ha någon att hjälpa, men kom efter en tid till ro 

och började ta hand om sig själv. När den anhörige ställde ett ultimatum till sin närstående 

bröt denne ett mönster. Att bryta mönstret blev hjälpen för både den närstående och den 

anhörige. IP 3 tror att denna anhörige fick sin styrka att ändra sitt beteendemönster tack vare 

gruppträffarna: “Men just den här kraften hon liksom fick av att höra andra, lyssna på andra 

och att hon inte var ensam, det tror jag var otroligt avgörande just i hennes fall” (IP 3). 

 

Några av intervjupersonerna har sett en efterfrågan på möjlighet till kontakt efter kontorstid 

vilket har resulterat i att några av intervjupersonernas verksamheter har en jourtelefon dit 

anhöriga kan ringa vid behov. De anhöriga kan även få hjälp genom att ventilera sina tankar 

och känslor via olika anhörigforum på internet. Några av intervjupersonernas verksamheter 

har anhöriggrupper via sociala medier där de delar information till de anhöriga om olika 

ämnen som berör missbruk och anhörigproblematik. Detta är enligt IP 4 ett sätt att ge de 

anhöriga kunskaper och verktyg för att kunna hjälpa sig själva eftersom många anhöriga lever 

i en sådan situation att de riskerar att få hälsoåkommor som exempelvis Hepatit-C. Enligt 

intervjupersonerna är det bra för anhöriga att ha kunskap om missbruk och 

anhörigproblematik, eftersom det då blir lättare att göra bra val, både för sig själva och den 
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närstående. Samtliga intervjupersoner anser att det är bra om anhöriga får lära sig 

beroendekunskap, exempelvis om vad droger gör med missbrukaren och varför de får 

förändrade beteenden. De behöver lära sig att det kan bero på olika faktorer som till exempel 

psykiska, sociala och fysiska. IP 2 anser att det kan vara bra att de som arbetar med anhöriga 

tar del av seminarier och andra verksamheters arbetssätt för att lära sig nya saker och 

implementera detta i sitt eget arbete. Verksamheten där IP 1 arbetar har även sett en stor 

efterfrågan hos de anhöriga på information kring olika ämnen som berör anhöriga och 

missbruk och erbjuder därför föreläsningar gällande detta. 

 

Samtliga intervjupersoner belyser vikten av att de anhöriga förändrar sina tanke- och 

beteendemönster för att deras mående ska bli bättre. Enligt intervjupersonerna är samtal, både 

enskilt och i grupp, till stor hjälp för många som anses ha anhörigproblematik. Att prata med 

någon som själv har liknande erfarenheter kan vara till stor hjälp för många anhöriga där de 

får dela med sig av sin problematik, men även ta del av andras historier och kan på så sätt lära 

sig olika strategier för att klara av sin situation på bästa sätt.  Även tidigare forskning visar att 

enskilda samtal och samtal i grupp är bra hjälp för personer som anses ha 

anhörigproblematik. Via gruppsamtal får de anhöriga ta del av andras berättelser och lära sig 

av varandra och vad som varit hjälpsamt i just deras situation (McCann & Lubman, 2018). 

Forskning visar även att telefon- och/eller internetbaserade samtal kan var ett bra 

komplement till övriga samtal då de är lättillgängliga för en stor del av målgruppen. Precis 

som via de enskilda- och gruppsamtalen får de anhöriga via dessa typer av samtal hjälp med 

att förändra sina negativa beteenden. (McCann & Lubman, 2018; Bortolon et al., 2017). 

Några av intervjupersonerna nämner CRAFT som en metod för att arbeta med anhöriga där 

de bland annat får lära sig att kommunicera med sin närstående samt får hjälp med att 

förändra sina beteendemönster. Några intervjupersoner berättar även om att KBT är en 

effektiv behandlingsmetod för att hjälpa de anhöriga att förändra sina destruktiva beteenden 

och tankar. KBT är en terapiform som bland annat bygger på teorin om operant inlärning och 

kognitiv teori. Inom KBT förespråkas det att deltagarna bland annat få hjälp med att lära sig 

att iaktta sina tankemönster samt träna på positivt tänkande, där de föreställer sig olika 

scenarion där de funderar kring olika möjliga handlingar. Inom KBT är begreppet 

självschema centralt och innebär de tankemönster en person har om sig själv. Dessa 

tankemönster påverkar bland annat personens självkänsla och självbild (Helleday & Berg 

Wikander, 2007). Intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att de anhöriga blir medvetna 

om och erkänner för sig själva att situationen de befinner sig i är problematisk för att de ska 

bli mottagliga för hjälp. Detta kan tyda på att de anhöriga redan innan de kan ta emot hjälp 

behöver förändra deras tankemönster och uppfattning om att deras verklighet är problematisk. 

Denna behandlingsmetod kan även hjälpa personer att förändra sina beteenden genom att 

motiveras till att pröva nya beteenden, vilket i sin tur kan leda till att personerna får nya 

erfarenheter som får dem att sluta upprepa inlärda beteenden (Philips & Holmqvist, 2008). 

Utifrån antagandet om att beteende- och tankemönster ofta är de centrala delar som de 

anhöriga behöver arbeta med för att må bättre och kunna hantera sin livssituation, kan därför 

KBT ses som en bra behandlingsmetod för att hjälpa de anhöriga. Om de anhöriga får hjälp 

med att förändra sina beteende- och tankemönster kan det innebära att de etablerar nya 

strategier för hur de ska hantera sin situation samt få nya beteenden som exempelvis kan få 

dem att sluta vara en hjälpare och se mer till sina egna behov än andras. 

 

Enligt några intervjupersoner är det många anhöriga som ej vet vart de kan söka hjälp, därför 

är det viktigt att verksamheter som arbetar med personer som anses ha anhörigproblematik 

marknadsför sig. Detta kan exempelvis ske via sociala medier eller via andra verksamheter 

som samarbetar med verksamheter som arbetar med denna målgrupp. Vid marknadsföringen 



27 
 

kan det enligt IP 1 vara bra om verksamheten ej använder en logga som kan riskera att ge 

negativa reaktioner och menar att det även är viktigt att namnet på verksamheten är 

formulerat på ett sådant sätt att det inte riskerar exkludera någon. IP 3 anser att det är bra om 

anhörigproblematiken uppmärksammas och att fler får kunskap om detta samt att de anhöriga 

får vetskap om att det finns hjälp att få, vilket kan bidra till att deras situation blir mindre 

skamfylld och stigmatiserande. På grund av den skam som de anhöriga kan känna, finns risk 

att detta hindrar dem från att söka hjälp. Denna problematik drabbar många personer och 

därför anser några intervjupersoner att det är bra att många uppmärksammar denna 

problematik på tv, i böcker, et cetera. IP 5 upplever att det är fler och fler som tack vare detta 

kan prata om sin anhörigproblematik med andra, exempelvis på arbetsplatser och att detta 

eventuellt kan hjälpa till att minska på känslan av skam som många anhöriga känner. 

 

Känslan av skam hör ofta ihop med rädslan för att misslyckas. En person berättar inte om det 

egna misslyckandet för andra, vilket ökar skamkänslan. Många av de som känner skam är 

personer som är beroende av välfärden i samhället, vilket kan bero på att det hos många i 

samhället finns en uppfattning om att dessa personer egentligen inte är i behov av hjälp, 

vilket gör att det upplevs som skamfyllt att söka hjälp inom de olika delarna av 

välfärdssamhället (Starrin, 2013). McCann och Lubman (2018) menar att många anhöriga har 

svårt att hitta verksamheter som kan hjälpa dem med deras problematik och menar vidare att 

det bör finnas mer lättillgänglig information så att de anhöriga på ett enkelt sätt ska veta var 

de kan vända sig för att få hjälp. Enligt intervjupersonerna är det många anhöriga som inte 

söker hjälp förrän de har erkänt för sig själva att de har det problematiskt. Intervjupersonerna 

anser att det är bra om anhörigproblematiken uppmärksammas i media och att detta kan 

möjliggöra att fler får kunskap om anhörigproblematik samt att de anhöriga får vetskap om 

att det finns hjälp att få, vilket kan bidra till att det blir mindre skamfyllt och stigmatiserande. 

Detta tyder på att intervjupersonerna är medvetna om att anhöriga kan känna skam och 

stigma på grund av deras livssituation. 
 

Samhällets otillräcklighet  

Enligt några intervjupersoner ser en del anhöriga sig själva som offer och de upplever ofta att 

de ej får hjälp av samhället, eller att de ej vill ta emot hjälp eftersom det kan medföra 

oönskade konsekvenser. Enligt IP 1 upplever ofta de anhöriga att samhället ej gör tillräckligt 

för personer som missbrukar, att det råder en mentalitet i samhället som innebär att om någon 

knarkar så är det deras eget val. En del anhöriga upplever i och med detta en känsla av 

hopplöshet och ensamhet i deras försök att påverka detta eftersom de anser att missbrukaren 

behöver ha en nykter hjärna för att kunna göra rätt val. Många anhöriga känner att de blir 

ensamma i arbetet mot problematiken kring drogerna. För att arbeta med denna problematik 

anser IP 1 att samhället behöver våga prioritera sina resurser och lägga ett större fokus på ett 

förebyggande arbete som är resultatinriktat. IP 2 berättar att en del anhöriga kontaktar vården 

för att de vill att deras närstående ska få hjälp. Vissa anhöriga upplever att vården tycker att 

de är besvärliga, en del vårdpersonal kan även uttrycka att de anhöriga ska ta hand om allt 

själva, medan andra tycker att de anhöriga inte ska lägga sig i över huvud taget: “För det här 

är en grupp som jag åter säger, som ingen bryr sig om. Så många, de sliter ju arslet av sig 

och går själva under på vägen. För att de får göra så mycket själva” (IP 2). Vidare berättar 

IP 2 att en del anhöriga bönar och ber om hjälp för sina närstående och kan känna hopplöshet 

om missbrukaren ej får någon hjälp. Många anhöriga som kämpar för sina närstående riskerar 

att bli utbrända och/eller sjukskrivna på grund av detta. Några intervjupersoner uppger att 

många anhöriga som är föräldrar till minderåriga barn inte vågar söka hjälp hos socialtjänsten 

på grund av en rädsla för att de då skulle bli av med sina barn: “Mammor är extra sårbara i 

sådana situationer. Det är ofta mammor som får ta hela skulden då att partnern är i 
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missbruk” (IP 2). Det kan även enligt IP 4 vara svårt för den anhörige att söka hjälp om 

denne är mamma till den närstående missbrukaren. Hon kan då känna större motstånd till att 

slänga ut sitt barn än om det varit en partner, vilket kan vara ett krav från myndigheter för att 

mammans minderåriga barn ej ska bli omhändertaget: “Då slår man ju på människor som 

redan ligger” (IP 4). 

  

Enligt några intervjupersoner är det önskvärt om andra verksamheter som exempelvis 

socialtjänsten eller hälsocentraler skulle kunna ha i åtanke att det kan finnas risk att klienten 

de arbetar med kan ha anhörigproblematik om denne nämner upplevelser av stress, ångest 

eller sömnsvårigheter. Detta skulle kunna leda till att en person som anses ha 

anhörigproblematik kan upptäckas tidigare och därmed erbjudas hjälp innan deras situation 

förvärras. IP 2 anser att när personer med missbruksproblematik får hjälp ska även deras 

anhöriga få hjälp vid samma tillfälle och menar vidare att sjukvården ska ta hand om de 

närstående och att en annan verksamhet ska ta hand om de anhöriga. Även IP 3 menar på att 

anhöriga bör erbjudas hjälp samtidigt som den närstående får hjälp: “Jag ser det som en 

service till missbrukaren. Att har man sin son eller sin man i behandling så är det ju en 

service till den personen att den anhörige har någon att bolla sina tankar och känslor med” 

(IP 3). Några intervjupersoner önskar även att det vore bra om det fanns verksamheter som 

har en öppen ingång där de anhöriga kan vara anonyma när de söker hjälp, utan att 

myndigheter blir inblandade. För att situationen för de anhöriga ska förbättras är ett sätt enligt 

IP 4 att missbruk ska ur socialtjänstlagen och tas över av sjukvården, att anhöriga ska våga 

söka hjälp utan att riskera att bli utredda av socialtjänsten och få negativa konsekvenser på 

grund av detta. 

 

Diskussion  
I denna avslutande del besvaras bland annat denna studies syfte och frågeställningar. Syftet är 

att undersöka vilka uppfattningar verksamma inom olika ideella och offentliga verksamheter 

har angående anhörigproblematik när det gäller en vuxen person vars närstående har 

missbruks- eller beroendeproblematik. Därmed besvaras hur verksamma inom ideella och 

offentliga verksamheter beskriver anhörigproblematik, vilka benämningar de använder samt 

vilken betydelse de anser att tillskrivandet av benämningarna kan ha för påverkan på 

anhöriga. Vidare besvaras även hur de anser att anhörigproblematik bör hanteras. 

Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna att anhöriga bland annat upplever fysiska 

och psykiska besvär. De anhöriga utvecklar eller har hjälpande beteenden som för vissa kan 

bero på en problematisk anknytning till sina föräldrar. De benämningar som används för att 

tillskriva en person som anses ha anhörigproblematik är medberoende, möjliggörare samt den 

neutrala benämningen anhörig. Det framkommer att intervjupersonerna bland annat är 

försiktiga när de tillskriver en anhörig en viss benämning eftersom de har vetskap om att 

anhöriga kan uppleva känslor av skam om de tillskrivs en benämning. Däremot framkommer 

det att en del anhöriga är positivt inställda till att tillskrivas en benämning eftersom det 

exempelvis ger dem en känsla av samhörighet till andra som befinner sig i en liknande 

situation som dem själva. Det framkommer att de verksamma inom ideella och offentliga 

verksamheter anser att anhöriga har olika behov av hjälp och att de exempelvis kan erbjudas 

individuella stödsamtal eller gruppträffar. Diskussioner kring föreliggande studies 

ovanstående slutsatser följer i kommande diskussionsavsnitt. Som avslutning för detta avsnitt 

förs en diskussion kring studiens nytta för samhället och socialt arbete. 
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Beskrivning av anhörigproblematik 
Utifrån intervjupersonernas beskrivning av anhörigproblematik framkommer det många 

likheter i vad intervjupersonerna svarade. De beskrev att en anhörig ofta upplever en 

försämrad fysisk och psykisk hälsa samt att de känner negativa känslor som exempelvis 

stress, oro, skuld och skam. Detta ligger i linje med vad tidigare forskning visar (jmf. 

Springer, Britt & Schlenker, 1998). Orsaken till dessa känslor ansågs bero på de anhörigas 

livssituation där de ofta påverkas negativt av en närstående med missbruksproblematik. Deras 

trygghet och sociala position riskerar även att försvinna i samband med detta och kan i sin tur 

leda till att anhöriga upplever känslor av skam. Denna studies resultat visar att anhörigas 

känslor av skam kan leda till ensamhet, att vissa anhöriga upplever sig vara stigmatiserade 

och socialt uteslutna vilket kan leda till att de skäms över sin situation. Därför kan det tänkas 

att en anhörig som upplever känslor av skam, på grund av detta isolerar sig och blir socialt 

utesluten, vilket i sin tur kan leda till att denne får försämrad fysisk och psykisk hälsa. Detta 

innebär att känslan av skam kan anses vara en subjektiv känsla och grundläggande faktor som 

påverkar de anhörigas mående. Personers förmåga att hantera känslor av skam kan därför 

tänkas påverka utvecklingen av framtida förvärrade problem vars ursprung var känslor av 

skam. Det kan tänkas att anhöriga till någon närstående med missbruksproblematik, som tack 

vare att de vet hur de hanterar känslor av skam, eventuellt ej får förvärrade problem än andra 

som saknar denna förmåga. Därför kan det anses vara viktigt att fokusera på denna känsla för 

att hjälpa de anhöriga med deras upplevda problematik. 

  

Intervjupersonerna berättade även om vanligt förekommande beteenden som ansågs vara 

typiska för denna grupp. Dessa beteenden kunde exempelvis vara att de hjälper för mycket, 

ljuger för sig själva och andra samt att några ansågs möjliggöra den närståendes fortsatta 

missbruk. Även tidigare forskning har visat att anhöriga har problematiska beteenden som 

bland annat är liknande de beteenden en person som är beroende uppvisar (jmf. Noriega, 

Ramos, Medina-Mora & Villa, 2008). Enligt intervjupersonerna kunde de anhörigas 

beteenden bero på flertalet orsaker, men det framkom att de anhöriga ofta utvecklade 

negativa beteenden över tid och som kunde bli värre ju längre tid de har levt med den 

närstående och anpassat sig efter denne. Dessa utvecklade beteenden kan enligt denna studies 

resultat och analys tänkas förklaras utifrån kognitiv beteendeteori där bland annat teorin om 

operant inlärning och kognitiv teori ingår. Utifrån teorin om operant inlärning kan anhörigas 

beteendeförändringar förklaras med exempelvis positiv eller negativ förstärkning som bland 

annat kan bidra med att utveckla inlärda beteenden. Utifrån kognitiv teori kan förändringar av 

anhörigas självscheman förklaras när de bland annat anpassar sig efter den närstående vilket 

även det påverkar deras beteenden samt deras självbild och självkänsla, exempelvis att de 

anser att andras behov är viktigare än deras. Några intervjupersoner berättade om att de 

upplevde att det fanns en del anhöriga som har vuxit upp i destruktiva familjer, vilket kan ha 

påverkat de anhörigas anknytning till föräldrarna. De ansåg att denna uppväxt kan ha 

påverkat och utvecklat de anhörigas beteendemönster tidigt i livet, vilka har fortsatt i senare 

förhållanden. Enligt intervjupersonerna söker sig vissa som haft en problematisk anknytning 

sig till miljöer i vuxenlivet som liknar den under uppväxten, detta för att finna något 

igenkännande från barndomen. Barn som har en dålig anknytning till sina föräldrar tenderar 

att bortse från sina egna behov, inte lära sig vilka behov de har eller hur deras känslor 

fungerar, utan fokuserar på föräldrarnas behov. Om det går att förhindra utvecklingen av 

negativa beteendemönster tidigt i livet hos barn som har en dålig anknytning till sina 

föräldrar, skulle detta eventuellt kunna hjälpa till att förhindra och förebygga framtida 

problematik för dessa personer. Detta skulle exempelvis kunna leda till att de som vuxna inte 

söker sig till liknande destruktiva miljöer eller relationer som de var vana vid som barn. 
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Inlärda beteende- och tankemönster eller anknytningsproblematik kan därmed anses vara 

centralt gällande förståelsen för de anhörigas ageranden, tankar samt upplevda känslor. 

  

Med bakgrund av att det uppskattas finnas 100.000-tals personer med missbruks- eller 

beroendeproblematik i Sverige (jmf. Socialdepartementet, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 

2010), kan det antas att det finns många anhöriga till dessa personer. Därför kan det tänkas 

vara många av dessa som eventuellt har utvecklat ett hjälpande beteende. Detta hjälpande 

beteende kan bero på dessa personers utvecklade självschema som även kan påverka deras 

självkänsla och självbild, vilket kan förklara varför de enligt intervjupersonerna mår bra av 

att hjälpa andra och tänker att andras behov är viktigare än deras. Enligt några 

intervjupersoner förekommer det att anhöriga vars närstående har blivit fri från sitt missbruk 

fortfarande känner en inre tomhet och ett behov av att hjälpa någon. Detta skulle exempelvis 

kunna tänkas leda till att de engagerar sig i frågor gällande anhörigproblematik eller väljer att 

arbeta inom yrken där de får hjälpa andra. I deras sökande efter att fylla den upplevda 

tomheten som en del anhöriga känner kan det tänkas vara bra om de identifierar den 

ursprungliga orsaken till deras hjälpande beteende, vilket kan bero på tidigare anhörig- eller 

anknytningsproblematik. Kan det vara så att det finns många personer som söker en lösning 

på deras inre problem genom att hjälpa andra, men som aldrig innerst inne mår bra på grund 

av att de letar efter en lösning utanför sig själva, genom försök att fylla den upplevda inre 

tomheten? De kan tänkas behöva vända sitt fokus inåt och söka lösningen hos sig själva 

snarare än att leta efter lösningen utanför sig själva. De kan eventuellt behöva bli medvetna 

om deras egna inlärda beteende- och tankemönster eller eventuella anknytningsproblematik 

för att bli uppmärksammade på varför de agerar och tänker som de gör. Detta kan eventuellt 

vara en lösning för dessa personer om de istället för att försöka fylla den inre tomheten med 

något, försöker läka känslan av tomhet för att bli av med behovet av att hjälpa andra. 

  

Benämningar 
De benämningar som intervjupersonerna använder för att tillskriva en person som anses ha 

anhörigproblematik är medberoende, möjliggörare eller anhörig. De använder dessa 

benämningar eftersom de anser att de ger en bra beskrivning på vad problematiken innebär. 

Dessa benämningar har även förekommit i tidigare forskning, varav medberoende och 

möjliggörare har varit vanligast förekommande bland de artiklar som hittades under 

litteratursökningen. Några intervjupersoner delar syn på vilka benämningar som kan 

användas, medan några enbart använder en benämning. Exempelvis använder en 

intervjuperson enbart benämningen medberoende och menar att det ej finns någon annan 

benämning som förklarar problematiken bättre. En annan intervjuperson anser däremot att 

medberoende var helt fel benämning att använda och tyckte inte om att använda någon 

benämning alls. Denne säger bara anhörig om personer som anses ha anhörigproblematik och 

menar att detta inte stämplar dessa på samma sätt som en benämning kan göra. Det 

framkommer således att det finns flera benämningar som berör personer som anses ha 

anhörigproblematik, där medberoende och möjliggörare tenderar att vara de vanligaste. 

Intervjupersonernas uppfattningar gällande anhörigproblematik kan anses spegla tidigare 

forsknings beskrivningar av de olika benämningarna. Benämningen möjliggörare ger 

exempelvis en beskrivning av en person som möjliggör ett fortsatt missbruk hos en 

närstående, vilket några intervjupersoner ansåg att en del anhöriga tenderar att göra. Detta 

väcker frågan om det finns en benämning som kan täcka all anhörigproblematik. 

Anhörigproblematiken ser olika ut för de anhöriga och därför kanske det inte går att 

kategorisera alla anhörigas problematik under en och samma benämning. Det kan dock 

tänkas vara svårt att ej använda en viss benämning vid samtal gällande anhörigproblematik 

eftersom det kan fylla en viktig funktion, att de inblandade vet vad de pratar om. 
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Att tillskrivas en benämning 
Alla intervjupersoner utom en tyckte att det var okej att använda sig av olika benämningar 

vilket visar att alla inte har samma uppfattning kring hur benämningar kan användas. Både 

intervjupersonerna och tidigare forskning (jmf. Thomas, Yoshioka & Ager, 1996) har 

problematiserat kring vilken effekt det kan få att tillskriva anhöriga olika benämningar. 

Intervjupersonerna var alla överens om att de anhöriga kan reagera olika på att tillskrivas 

benämningar och att det därför var viktigt att vara varsam och respektfull vid användandet av 

olika benämningar. Det framkommer att en person som tillskrivs en benämning kan känna sig 

avvikande och stigmatiserad på grund av detta. I och med att de anhöriga kan bli stämplade 

med en benämning och att andra personer i den sociala kontext som de anhöriga befinner sig i 

kan anse att de anhöriga är avvikande, skulle detta kunna resultera i att de anhöriga upplever 

sig vara stigmatiserade. Detta kan leda till att de anhöriga upplever känslor av skam och se 

sig själva som dåliga. Deras vilja att umgås med andra kan reduceras och kan leda till att de 

isolerar sig och gå miste om hälsosam stimulans som de kan få av att umgås med andra. 

Anhörigas eventuellt upplevda känslor av skam och stigma kan därmed anses ge en 

förklaring till varför någon bör vara varsam med att tillskriva en anhörig en benämning. I 

likhet med vad som tidigare framkommit i denna studies diskussion kan det även i detta 

sammanhang tänkas att personers förmåga att hantera känslor av skam, kan påverka hur de 

hanterar att tillskrivas en benämning.  

  

Några intervjupersoner berättar att vissa anhöriga ej har något emot att tillskrivas en 

benämning, de förstår sin situation och tar ej illa upp om de tillskrivs en viss benämning. 

Dessa kan istället för att bli negativt inställda, förstå sin problematik och kan identifiera sig 

med något. När de har en positiv inställning till att tillskrivas en benämning kan det tänkas att 

de istället för att se sig som avvikande, ser att det finns andra personer som har samma typ av 

problematik som dem själva och därför upplever en känsla av gemenskap om de träffar andra 

anhöriga vid exempelvis gruppträffar. Ett sätt att få fler anhöriga att ej se 

anhörigproblematiken eller benämningar, som exempelvis medberoende eller möjliggörare, 

som avvikande eller stigmatiserande kan tänkas vara om detta ämne uppmärksammas mer i 

samhället. Detta kan tänkas bidra till att fler personer som anses ha anhörigproblematik väljer 

att söka hjälp när de uppmärksammas om att de ej är ensamma om sin situation. 

 

Arbete med anhöriga 
Utifrån det intervjupersonerna berättar har de anhöriga olika behov av hjälp, beroende på hur 

deras eventuella anhörigproblematik tar sig uttryck. Även tidigare forskning (jmf. McCann & 

Lubman, 2018; Bortolon et al., 2017) visar att de anhöriga efterfrågar olika typer av hjälp, 

beroende på hur deras livssituation ser ut. Enligt intervjupersonerna är det en del anhöriga 

som söker hjälp för sina närstående när det egentligen är de själva som skulle behöva hjälp. 

Detta visar återigen att en del anhöriga tenderar att ej se till sina egna behov, utan anser att 

andras behov är viktigare. När de anhöriga väl själva vill ha hjälp är det några som önskar få 

hjälpen via exempelvis enskilda samtal i form av samtalsstöd, prata med någon i telefon eller 

delta i gruppträffar. Samtliga intervjupersoner har liknande syn på vilken typ av hjälp de 

anhöriga efterfrågar och behöver. Några skillnader som finns mellan intervjupersonernas 

verksamheter är att dessa erbjuder olika former av hjälp för de anhöriga, det finns även 

skillnader gällande i vilken omfattning detta sker. Några verksamheter erbjuder både enskilda 

stödsamtal och gruppträffar som baseras på 12-stegsprogrammet eller CRAFT och vissa av 

verksamheterna har främst en stödjande roll i form av stödsamtal eller praktisk hjälp. Det alla 

intervjupersoner är överens om är att de anhöriga bör arbeta med sina destruktiva beteende- 

och tankemönster. Några intervjupersoner använder CRAFT som syftar till att hjälpa den 

anhörige, men även dennes närstående. Några intervjupersoner har belyst KBT som en 
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effektiv behandlingsmetod, vilket även enligt denna studies analys kan tänkas ha en positiv 

effekt för att bryta negativa beteende- och tankemönster hos de anhöriga. Däremot 

framkommer det i en studie att det viktigaste i arbetet med att hjälpa en person som anses ha 

anhörigproblematik är att stärka dennes självförtroende och självbild (Springer, Britt & 

Schlenker, 1998). I denna studie framkommer det att det eventuellt föreligger en korrelation 

mellan anhörigas låga självförtroende och negativa självbild i förhållande till deras upplevda 

känslor av skam. Om de anhöriga motiveras till att pröva nya beteenden och tack vare detta 

får nya erfarenheter som eventuellt kan stärka deras självförtroende och självbild, kanske det 

ej spelar någon roll vilken metod som används. Det kan tänkas att de anhöriga, oavsett metod, 

kan bli hjälpta genom att arbeta med sina beteende- och tankemönster. 

  

Några av intervjupersonerna antyder att det vore bra om samhället kunde engagera sig mer 

och arbeta förebyggande för att färre personer ska drabbas av anhörigproblematik. Förslag 

som några intervjupersoner lyfter är att samhället exempelvis bör prioritera annorlunda och 

förändra arbetet med personer med missbruksproblematik. Med tanke på att det är en stor 

andel av Sveriges befolkning som antas ha anhörigproblematik är det många individer som 

kan behöva hjälp med att hantera detta. Några intervjupersoner berättar att det är många 

anhöriga som inte vågar söka hjälp hos socialtjänsten eller andra verksamheter som har 

anmälningsplikt. Dessa anhöriga och deras minderåriga barn kan bo tillsammans med en 

närstående med missbruksproblematik och kan uppleva att de behöver hjälp med sin 

livssituation eller sin närstående. Eftersom dessa anhöriga misstänker att deras barn eventuellt 

kan bli omhändertagna av socialtjänsten undviker de ofta att söka hjälp. Med bakgrund av 

detta kan det anses vara många barn som får växa upp under problematiska förhållanden och 

det kan därför vara något som behöver åtgärdas. Det kan tänkas vara förståeligt att en förälder 

inte vill bli av med sina barn samtidigt som det är förståeligt att socialtjänsten kan tänkas 

behöva omhänderta barn som riskerar att fara illa. För att fler anhöriga ska våga söka hjälp 

kan en så kallad öppen ingång tänkas vara bra vid verksamheter där personer som anses ha 

anhörigproblematik kan erbjudas hjälp. Om anhöriga har möjlighet att vara anonyma när de 

söker hjälp via den öppna ingången skulle detta kunna minska rädslan för att söka hjälp. 

Detta skulle kunna leda till fler anhöriga söker hjälp, vilket i sin tur kan leda till att färre barn 

tvingas växa upp under problematiska förhållanden och därmed reducera risken för att dessa 

barn utvecklar problematiska inlärda beteende- och tankemönster.  

  

Inom den verksamhet som till stor del använder sig av CRAFT-metoden ska de enligt den ej 

använda benämningen medberoende för att den anhörige ej ska riskeras att stämplas som 

sjuk. CRAFT-metoden går bland annat ut på att de anhöriga ska lära sig att kommunicera 

bättre med sina närstående samt förändra sina beteenden som sedan kan påverka den 

närstående i en positiv riktning, exempelvis att de anhöriga inte längre agerar som en bank åt 

den närstående. Även tidigare forskning anser att CRAFT-metoden kan hjälpa den närstående 

missbrukaren, dennes anhörige samt deras relation (Miller, Meyers, & Tonigan, 1999). Denna 

behandlingsmetod kan därmed tänkas vara anpassad efter en anhörig som kan ses som en 

möjliggörare. Det kan även tänkas att denna metod är skapad utifrån ett omvänt tänk gällande 

en möjliggörare, att istället för att den anhörige ses som en möjliggörare till sin närståendes 

fortsatta missbruk, kan ses som en möjliggörare till sin närståendes väg till nykterhet.  

  

Avslutande diskussion om studiens nytta för samhället och socialt arbete 
Urvalet till denna studie bestod enbart av fem intervjupersoner fördelat på representanter från 

tre ideella och två offentliga verksamheter. På grund av detta begränsade urval går det därför 

ej med säkerhet att veta studiens överförbarhet. Däremot har variationen av 

intervjupersonerna kunnat bidra till denna studie med en nyanserad bild av hur 



33 
 

anhörigproblematik kan yttra sig. Därför kan studiens överförbarhet tänkas vara möjlig till 

liknande verksamheter som de som intervjupersonerna arbetar vid. Det denna studie kan 

tänkas kunna bidra med till samhället är information om vad ideella och offentliga 

verksamheter har för uppfattning gällande anhörigas problematik i samband med en 

närstående som har missbruks- eller beroendeproblematik. Studien informerar om vilka 

benämningar som används för att beskriva en person som anses ha anhörigproblematik och 

vilken betydelse det kan ha att tillskriva en person en viss benämning. Studien informerar 

även om hur verksamma inom ideella och offentliga verksamheter beskriver anhörigas 

problematik, vad de anhöriga kan tänkas behöva för typ av hjälp samt vilka eventuella 

insatser som kan behövas. Studien kan därför bidra med information om en grupp människor 

i samhället som har problem och som behöver hjälp. Med tanke på att det har skapats ideella 

organisationer kan det tänkas att anhörigas efterfrågan på hjälp är större än samhällets utbud 

av hjälp till denna målgrupp och att det därför är viktigt att denna grupp uppmärksammas. 

Det finns flertalet insatser som riktas till personer med missbruksproblematik men endast ett 

fåtal insatser som erbjuds till dess anhöriga. Anhöriga är en grupp som ofta glöms bort när 

deras närstående får hjälp och därför kan det vara bra om personer som arbetar med socialt 

arbete även har de anhöriga i åtanke när de arbetar med en person med missbruks- eller 

beroendeproblematik och kanske kan fånga upp och hjälpa även dem. Detta skulle 

exempelvis kunna göras genom att, med den missbrukandes godkännande, ta kontakt med 

dennes anhöriga för att informera om vilken hjälp som är tillgänglig för dem. Ett annat 

alternativ för att informera de anhöriga om vilken hjälp som finns skulle kunna vara att den 

missbrukande får med sig broschyrer som innehåller information gällande vilken hjälp som 

finns tillgänglig för de anhöriga. 

  

Om anhöriga ska erbjudas hjälp kan det vara bra om de får den bästa sortens hjälp som finns 

tillgänglig. Därför kan ett förslag på vidare forskning vara att studera vilken typ av hjälp som 

har bäst resultat för denna målgrupp, exempelvis genom att jämföra CRAFT-metoden med 

12-stegsprogrammet. Under litteratursökningen var det svårt att hitta nationell forskning 

gällande anhörigproblematik. Anhörigproblematiken kan tänkas vara ett globalt 

förekommande problem, medan det kan tänkas att alkohol- och drogbruk kan ses på olika sätt 

inom olika kulturer. Detta kan tänkas innebära skillnader gällande synen på 

anhörigproblematik, vilket därmed skulle kunna påverka generaliserbarheten i forskning som 

bedrivs i olika länder. Med bakgrund av detta vore det önskvärt med nationell forskning inom 

detta ämnesområde som visar på hur anhörigproblematik yttrar sig i Sverige. 
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Bilaga 1 informationsbrev  
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Örebro Universitet som i vår c-uppsats ska skriva om 

professionella som kommer i kontakt med personer vars partner har missbruks- eller 

beroendeproblematik. Det finns troligen olika uppfattningar hos professionella om vad denna 

anhörigproblematik innebär. Denna studies syfte är att undersöka olika professionellas 

uppfattningar gällande anhörigproblematik hos personer vars partner har missbruks- eller 

beroendeproblematik. 

 

Anledningen till att vi skickar denna information till dig/er är för att vi önskar genomföra en 

intervju med en professionell som är insatt i denna typ av frågor. Vi kommer sammanlagt att 

intervjua sex professionella till denna studie. Intervjun beräknas ta max 60 minuter och spelas 

in. Medverkan är naturligtvis frivillig och kan när som helst avbrytas. Intervjupersonerna 

kommer i vår c-uppsats att anonymiseras vilket innebär att information om vilka dessa 

personer är eller var de arbetar, inte kommer att framkomma i uppsatsen. Intervjuerna 

används endast för denna uppsats. Inga personuppgifter kommer att lagras och 

inspelningar/utskrifter kommer att förstöras så snart uppsatsen är slutligt godkänd. 

 

Vid ett eventuellt intresse av att delta i vår studie önskar vi vid ert svar att kort få veta 

vilket/vilka begrepp som eventuellt används gällande anhörigproblematik inom din/er 

verksamhet.  

 

Vi vill gärna genomföra intervjun snarast möjligt om du/ni kan och vill delta i vår studie. 

Vänligen kontakta oss för mer information. 

 

Emma Nilsson Söderberg   

Telefon: xxxx       

Mail: xxx@mail.com 

 

Richard Edlund                   

Telefon: xxxx    

Mail: xxx@mail.com  
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Bilaga 2 intervjuguide  
 

Informera om:  

● Är det okej att vi spelar in intervjun?  

● Konfidentialitetskravet  

● Nyttjandekravet  

● Samtyckeskravet  

● Informationskravet  

● Anhöriga = Anhöriga partners till beroende eller missbrukare 

 

Frågor 

1. Bakgrund 

a. Berätta lite om dig själv? 

b. Berätta lite om din utbildning, tidigare arbetserfarenheter? 

c. Vilka vidareutbildningar har du som berör missbruk? 

 

2.  Berätta om din verksamhet/arbetsplats     

a. Vilket arbete utförs på din arbetsplats? 

i. Både när det gäller den som missbrukar och den anhöriga 

b. Vad för arbete utför du på din arbetsplats? 

i. Hur ser din kontakt ut med anhöriga? 

c. Finns det något utöver det du redan berättat som ni gör för de anhöriga? 

d. Kan du ge ett aktuellt exempel på ett ärende där ni jobbat med anhöriga? 

e. Hur håller ni er uppdaterade på den senaste forskningen gällande 

anhörigproblematik? 

 

3. Benämning vid anhörigproblematik 

a. Vilka eventuella benämningar använder du för att förklara 

anhörigproblematik? 

i. Hur skulle du beskriva utvecklingen av denna problematik?  

b. Vilken betydelse tror du att det kan ha att beskriva den anhörige utifrån en viss 

syn på anhörigproblematik? 

c. Ser du några för-/nackdelar med X som benämning?  

d. Anser du att det bör finnas enbart en benämning av denna problematik? 

i. Eller ingen alls? 

e. Hur ser du på andra benämningar?  

i. För-/nackdelar med dessa.  

 

4.  Arbete med anhöriga  

a. Vilka betraktar du som anhöriga till en missbrukande person? 

i. Kriterier/gränser? Ge exempel. 

ii. Vad är typiska symtom/kännetecken för en person med 

anhörigproblematik? 

iii. Kan du ge några exempel på typiska känslor/beteenden hos någon med 

anhörigproblematik? 

iv. Hur ser du på orsaken till anhörigproblematik? 

v. Finns det olika grader av anhörigproblematik? (låg, medel, hög)  

b. Vad använder du som person/ni som verksamhet för verktyg i arbetet med 

denna problematik? 

i. Finns det någon specifik del i behandlingen som är extra viktig? 
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c. Hur tycker du att anhörigproblematik bör hanteras? 

i. Finns det skillnader i hur du ser på hur anhörigproblematik bör 

hanteras, jämfört med hur verksamheten ser på det?  

ii. Finns det skillnader i anhörigproblematik utifrån t ex kön, kultur eller 

typ av missbruk? 

d. Vad ser du som de största bristerna i hur de anhöriga bemöts idag?  

i. På din arbetsplats / i samhället i övrigt?  

ii. Anser du att målgruppen erbjuds tillräcklig hjälp? 

e. Kan anhörigproblematik upphöra, och i så fall hur går det till? 

i. Kan du ge exempel på några sådana fall? Vad har varit viktigt då? 

 

5. Avslut 

a. Finns det något du vill tillägga?  

b. Tack för din medverkan  

 
 
 


