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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilket behov av stöd som vuxna anhöriga till alkohol- 

och narkotikamissbrukare har samt om dessa stödinsatser uppfyller anhörigas upplevda behov 

av stöd. Syftet med studien är också att undersöka hur anhöriga till alkohol- och narkotika-

missbrukare upplever de stödinsatser de deltar i. År 2009 införs en ny bestämmelse i lagen om 

anhörigstöd, som innebär att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla stöd, för att underlätta 

för anhöriga som vårdar en äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad närstående. I vår stu-

die deltar sju kvinnor och en man, som alla är anhöriga till någon med missbruksproblematik. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Antonovskys teori KASAM samt coping. Vid tolkning av 

intervjuerna används en hermeneutisk ansats. Resultatet av det insamlade materialet visar att 

anhöriga är i behov av samtal med i första hand en professionell samtalskontakt men även 

med likasinnade, familj och vänner. Några få respondenter uttrycker även ett behov av andra 

typer av stödinsatser som exempelvis yogaövningar. Studien visar att de flesta respondenter 

upplever det befintliga stödet från kommunen och andra organiserade stödverksamheter som 

positivt. Negativt är däremot att informationen om kommunens anhörigstöd är obefintlig och 

att samverkan mellan de olika stödverksamheterna är dålig. 

Nyckelord: anhörig, anhörigstöd, missbruk, information, samverkan 
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Abstract 

 

One purpose of our survey is to examine what kind of need for support that is required by 

families/relatives to alcoholics and other drug addicts, and also whether the community is able 

to meet these requirements. Another purpose is to investigate how these families/relatives 

perceive the support they actually get. In 2009, a new law was passed, regarding family sup-

port, claiming that the community is obligated to provide support in order to facilitate for 

families/relatives tending to an elderly, ill or otherwise disabled family member. Seven 

women and one man have participated in our survey. They were all related to a person with an 

alcohol/drug abuse. The theoretic starting point is taken from Antonovsky’s KASAM theory 

and from coping. When interpreting the interviews a hermeneutic approach has been applied. 
The result of the material collected shows that family/relatives are in need of discussions with 

a professional therapist but also with friends, family and other people with the same type of 

problems. A few of the respondents also express the need of other kinds of support, such as 

yoga exercises. The study shows that most respondents think of the actual support from the 

community and from other supporting organizations as something positive. One negative as-

pect is, however, that the information regarding the community´s family support is practically 

non-existing and that the cooperation between the various kinds of support is bad. 

Keywords: family/relative, family support, abuse, information, cooperation  
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1. Introduktion 

 

Anhöriga till olika grupper av människor har alltid funnits, men de har under åren uppmärk-

sammats olika mycket. Deras arbete har länge varit anonymt och värdet av arbetet har hamnat 

i skymundan. Det är inte förrän de senaste 10 till 15 åren som de anhöriga och frivilliga har 

identifierats och uppvärderats. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet sker ett trend-

brott i Sverige, då anhöriga åter börjar ta ett större ansvar för de äldre. Synen på institutions-

boende förändras och mer fokus läggs på att ge hjälp till de äldre i hemmet, i form av hem-

tjänst. Den kvarboendepolitik som bedrivs inom den kommunala äldreomsorgen förstärks 

också av att landstinget lägger ner 40 procent av de sjukhusplatser som finns under 1990-talet. 

Utbudet av äldreomsorg minskar kraftigt i relation till befolkningsmängden. Dock ökar beho-

vet av hemtjänst, men endast med 10 procent. Den ökningen står inte i proportion till minsk-

ningen av platser i särskilt boende. Den offentliga vårdens otillräcklighet är en konsekvens av 

de nedskärningar som görs, vilket bidrar till att anhöriga lyfts fram som en viktig och behövd 

grupp. Kvarboendeprincipen grundar sig på att den äldre har anhöriga som kan delta i vården 

och omsorgen av honom eller henne (Larsen & Schmidtbauer, 2009). 

Enligt Larsen och Schmidtbauer (2009) finns det också andra orsaker till att anhörigas situa-

tion hamnar i fokus. De gör sina röster hörda genom att organisera sig i exempelvis Anhörigas 

Riksförbund. Fyrtiotalisternas erfarenheter av att vara anhörigvårdare gör att de börjar ställa 

krav på att själva få stöd i sitt arbete. Det finns en ökad medvetenhet om att även anhöriga kan 

vara i behov av stöd, då de kan drabbas emotionellt, socialt och praktiskt då en närstående 

råkar ut för en sjukdom eller funktionsnedsättning.  

Forskaren Magnus Jegermalm visar i sin avhandling från år 2005 två skäl till varför regering-

en under senare år uppmanar kommunerna att satsa på anhörigstöd. För det första är det av 

ekonomipolitiska skäl som grundar sig på uppfattningen att det är kostnadseffektivt att stödja 

anhöriga som ger omfattande insatser till närstående och för det andra handlar det om synen 

på anhöriga som samarbetspartner till kommunen, gällande att tillgodose den äldres behov. 

Detta betyder sammanfattningsvis att anhöriga mer och mer ses som en samhällsresurs (Lar-

sen & Schmidtbauer, 2009).  

Genom de anhörigas växande betydelse införs redan år 2001 en paragraf i socialtjänstlagen, 

kap. 5 § 10, om att kommunerna bör ge stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar en äld-

re, långvarigt sjuk eller funktionshindrad närstående. 

Den 1 juli 2009 kom en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, som förtydligar att kommunerna 

ska erbjuda stöd till personer som vårdar närstående. De berörda kan vara anhöriga till perso-

ner med missbruks- och beroendeproblematik, till personer som har fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp (Socialstyrelsen, 2010a).  

Syftet med den nya bestämmelsen är att ge socialnämnden ett tydligare uppdrag angående 

anhörigstöd, vilket innebär att socialnämnden ska underlätta för de anhöriga som av fri vilja 

väljer att utföra insatser till närstående. Förslaget säger att det är angeläget att ge anhöriga 

stöd och erkännande för det arbete de utför. Det är viktigt att förebygga så att den anhörige 

själv inte blir fysiskt eller psykiskt utsliten.  

Lagändringen som kom år 2009 innebär att kommunerna, i större utsträckning måste tillgodo-

se stöd till alla typer av anhöriga till personer med ovanstående problematik. Trots det ligger 

fokus på att stödja dem som hjälper äldre och funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2010a). Det 

betyder att anhöriga till långvarigt sjuka är en underprioriterad grupp. Begreppet långvarig 

sjukdom innefattar, enligt Socialstyrelsen (2007), bland annat alla typer av missbruk. Det in-
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nebär att anhöriga till alkohol- och narkotikamissbrukare har rätt till anhörigstöd, vilket de 

inte får, i samma utsträckning som anhöriga till äldre.  

Vikten av att ge anhöriga till missbrukare stöd belyser Zetterlind och Åberg-Örbaek i en arti-

kel från år 1990. Där redovisas resultaten av en nystartad samtalsgrupp för anhöriga till alko-

holister i Malmö. I dem framkommer att de anhöriga oftast mår dåligt och lever isolerade. De 

talar inte med andra om familjesituationen och gör allt för att dölja alkoholproblematiken 

inom familjen. Artikeln belyser vikten av anhörigstöd, då det kan hjälpa den anhörige att för-

ändra sitt eget beteende och därmed bryta invanda familjemönster, som i sin tur kan påverka 

att missbrukaren förändras. Anhöriga behöver stöd att bryta sin isolering, hantera bitterhet, 

aggressivitet och maktlöshet för att frigöra sig från den problemfyllda situationen. Det finns 

risk att kontakten med vänner och bekanta successivt försvinner, på grund av att den anhörige 

drar sig undan, eftersom det i längden blir påfrestande att hela tiden försöka undanhålla miss-

bruket. Det finns en uppfattning och vilja om att vara en ”normal” familj. Många familjer vill 

lösa sin situation på egen hand, då det är skamligt att blotta sina problem. Att söka hjälp kan 

då vara som att ge upp kampen. Ett steg som kräver mycket mod! När orken är slut vill den 

anhörige snabbt ha hjälp och stöd utifrån. Då detta oftast inte sker, får samtalsgrupper en stor 

betydelse. Vid utvärderingen framkommer att deltagarna, genom verksamheten får ökat själv-

förtroende. De anhöriga upplever att det är skönt att tala med likasinnade och utbyta erfaren-

heter. ”Att få skratta, gråta, sörja och känna igen sig har varit betydelsefullt” (Socionomen, 

1990). 

Att vara anhörig till en narkoman är dock mer problematiskt än att vara anhörig till en alkoho-

list, även om det självklart finns gemensamma nämnare mellan grupperna. I Sverige är det 

idag kriminellt att inneha och bruka narkotika, till skillnad från alkohol. Det innebär att nar-

komanen utvecklar en asocial livsstil, vilket gör att den anhörige oftast får svårt att leva till-

sammans med den aktive narkomanen. Den anhörige lever ständigt med en oro att narkoma-

nen ska ta en överdos eller bli gripen av polisen vilket får rättsliga påföljder. Så kan vardagen 

se ut för den anhörige till narkomanen och utgör en skillnad jämfört med att vara anhörig till 

en alkoholist (Socionomen, 1995). 

Majoriteten av litteratur och forskning om anhörigstöd fokuserar på anhöriga till äldre, vilket 

kan tolkas som att den målgruppen är ett prioriterat område. Då litteratur och forskning med 

inriktning mot anhöriga till missbrukare endast är ett fåtal, vill författarna med denna studie 

uppmärksamma anhöriga till missbrukare och deras behov av stöd. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka vilket behov av stöd som vuxna anhöriga till al-

kohol- och narkotikamissbrukare har. Författarna avser att undersöka om dessa stödinsatser 

uppfyller anhörigas upplevda behov av stöd. Författarna avser också att undersöka hur anhö-

riga till alkohol- och narkotikamissbrukare upplever de stödinsatser de deltar i. Utifrån detta 

syfte är två frågeställningar formulerade: 

1. Vilket stöd upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk att de är i 

behov av? 

2. Hur upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk stödet från kom-

munen och andra organiserade stödverksamheter? 
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1.2 Avgränsning och definition 

Vi kommer att avgränsa oss till att studera anhöriga till alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras anhörig som en person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna. Vi använder oss av Socialstyrelsens definition av anhörig. De vuxna 

anhöriga i denna studie är samtliga över 18 år och har följande relation till personen eller per-

sonerna som missbrukar: barn, förälder, ex-fru, sambo och syster. Anhöriga i denna studie 

kommer även att benämnas respondenter i texten. 

I den nya socialtjänstlagen om anhörigstöd, kap. 5 § 10, används begreppet långvarig sjuk-

dom, vilket innefattar missbruk. Socialstyrelsen (2007) skriver att missbruk och beroende av 

droger i olika sammanhang framhålls som en sjukdom. Socialstyrelsen har valt att förorda 

WHO:s definition av missbruk. Utifrån denna läggs inte koncentrationen på orsaken till miss-

bruket utan vilka symtom missbruket medför. WHO:s definition innebär inte att sjukdomsbe-

greppet utesluts, utan det kan användas av dem som ser fördelar med detta begrepp (Socialsty-

relsen, 2007). Vi använder oss av WHO:s definition av missbruk. 

 

1.2.1 Organisationer 

I studien kommer följande organisationer att nämnas. Nedan följer en kort beskrivning av 

dessa.  

Anonyma alkoholister (AA) är en organisation för alkoholister, som arbetar med att ge alko-

holisten insikt i att stegvis ändra gamla attityder och beteenden. Tolvstegsprogrammet bygger 

på andlighet. Med detta synsätt ses alkoholisten maktlös inför sin sjukdom (missbruket) och 

har förlorat kontrollen över sitt liv. Genom andlig utveckling kan alkoholisten skaffa sig tilltro 

till sin egen förmåga och få nytt hopp (Kindstedt, Runquist och Snickars, 1995). 

Al-Anon är en organisation för anhöriga och vänner till alkoholister. Al-Anons syfte är att 

hjälpa anhöriga till alkoholister genom tolvstegsprogrammet vilket innebär att den anhörige 

får tröst och uppmuntran samt hjälp att förstå alkoholisten (Al-Anon, 2011).  

Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) är en förening för föräldrar som har barn med nar-

kotikamissbruk. Föreningen är en ideell, religiös och partipolitiskt obunden länkorganisation, 

vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga - föräldrar, syskon och 

kamrater. De arbetar förebyggande genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta 

insatser i barnens närmiljö. FMN:s målsättning är att bekämpa missbruk och förbättra för alla 

som berörs av detta (FMN, 2011). 

S:t Lukas är ett förbund med en rikstäckande organisation runt om i landet. Av 32 lokalavdel-

ningar driver 30 samtalsmottagningar för psykoterapi, handledning och konsultation. S:t Lu-

kas har en kristen och psykodynamisk grundsyn men möter människor med alla olika livs-

åskådningar och behov, för att bistå med främst psykoterapi och krisstöd men också med 

handledning och konsultation (S:t Lukas, 2011). 

Sällskapet Länkarna är en ideell frivilligorganisation som är partipolitiskt och religiöst obun-

den och som står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk 

(Länkarna, 2011).  
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1.3 Bakgrund 

Fram till 1800-talet är Sverige ett jordbrukssamhälle där familjen lever tillsammans på en 

gård och är självförsörjande. Familjen är som ett eget samhälle där de själva producerar det 

som konsumeras. Såväl äldreomsorg som barnomsorg bedrivs också inom familjen. De äldre 

tar hand om barnbarnen och de vuxna barnen tar hand om sina föräldrar. I mitten av 1800-

talet börjar jordbrukssamhället sakta övergå till industrisamhälle. På grund av den nya tekni-

kens framväxt ersätts delar av jordbrukets arbetskraft av nya moderna verktyg, maskiner och 

metoder samtidigt som industrin växer i städerna. Andra sorters arbeten blir aktuella och jord-

bruksarbetarna söker sig till dessa. En konsekvens av detta är att den traditionella familje-

strukturen sakta men säkert upplöses. Delar av familjen flyttar till städerna och de äldre läm-

nas kvar på landsbygden. Detta innebär att den barn- och äldreomsorg som tidigare bedrivits 

inom familjen inte längre är aktuell. Det uppstår nya sociala problem som samhället är tvung-

et att hantera (Holgersson, 2008). 

Uppbyggnaden av den svenska välfärdsmodellen tar fart efter 1960-talet. Men redan runt 

1950-talet upphör vuxnas ansvar för att vårda och försörja sina föräldrar. Hemtjänsten utveck-

las och hemsjukvårdsbidrag införs. Samhället försöker hitta lösningar som kan ersätta den 

barn- och äldreomsorg som familjen tidigare har bedrivit på egen hand. Den socialpolitiska 

framväxten innebär att samhället ska ta ansvar för fostrande och vård- och omsorgsgivande i 

utbyte mot att alla bidrar till finansieringen av denna uppbyggnad, i form av skatt. Under or-

ganiseringen av den nya offentliga omsorgen tas mycket liten hänsyn till de anhörigas och de 

frivilligas roll i omsorgsarbetet. De hamnar mer och mer i skymundan då staten tar ett större 

ansvar för äldre, sjuka och funktionshindrade. Dock kommer anhöriga i framtiden att få en 

större betydelse (Larsen & Schmidtbauer, 2009). Införandet av lagen om anhörigstöd år 2001 

kan tolkas som att samhället vill belysa den anhöriges betydelse samt att samhället vill ta ett 

större ansvar för att anhöriga ska få sitt behov av stöd tillgodosett (Socialstyrelsen, 2010a). 

Lagen har inneburit att fler anhöriggrupper har uppmärksammats och det är inte bara anhöriga 

till äldre som ska få stöd utan även anhöriga till missbrukare. 

Att vara missbrukare innebär inte bara att denne skadar sig själv fysiskt och psykiskt, utan 

även att personer i dess närhet påverkas av missbruksbeteendet. Att vara anhörig till en person 

med missbruksproblematik är minst lika jobbigt som att vara i ett missbruk. Familjen drabbas 

när personen med missbruk förlorar sitt arbete. Familjen drabbas när släktingar och vänner 

inte längre orkar med personens missbruksbeteende. Vännerna och släkten börjar dra sig un-

dan familjen. Det är viktigt att anhöriga får hjälp och stöd i att hantera missbruket/sjukdomen, 

annars finns risk att de själva blir känslomässigt sjuka. Det största intresset från allmänheten 

har riktats mot sjukdomen alkoholism, alkoholisterna och alkoholberoendet, medan intresset 

för familjens välmående har haft mindre betydelse (Woititz, 2002).   

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning i ämnet, utifrån sex vetenskapliga 

artiklar. Där kommer kortfattat att redogöras för artiklarnas innehåll samt en sammanställning 

av artiklarnas resultat. Detta följs av en redogörelse av uppsatsens teoretiska referensram. I 

metodkapitlet redogörs för val av metod, urval, datainsamling och genomförande samt data-

bearbetning och analysmetod. Vidare i metodkapitlet diskuteras validitet och reliabilitet samt 

etiska frågor. Under kapitlet Resultat och analys kommer vi att redogöra för den empiriska 

undersökningen, vilket sedan kopplas till tidigare forskning och teori. Studien avslutas med 

ett diskussionskapitel. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Anhörigstöd 

I Socialstyrelsens rapport (2008), ”Kommunernas anhörigstöd”, är syftet att ge en nationell 

bild av hur anhörigstödet utvecklas under år 2007. Rapporten bygger på det arbete som har 

satts igång i kommunerna med hjälp av de nya stimulansmedlen. Här används en kvantitativ 

metod i form av enkäter. Totalt skickas 353 enkäter ut till 286 kommuner och till kommun- 

eller stadsdelarna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Borås. Av dessa besvaras 333, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 94 procent. Den andra enkäten riktar sig till landets länsstyrel-

ser, som via enkäter får rapportera sina erfarenheter från arbetet med stimulansmedlen. Dessa 

enkätsvar kompletteras även genom telefon- och e-postkontakt. 

I Socialstyrelsens rapport (2008) framkommer det att i de allra flesta kommuner finns anhö-

rigstöd i form av dagverksamhet eller avlösning via korttidsboende eller i hemmet. Även en-

skilda samtal och anhörigcirkel/anhöriggrupp finns i de flesta av de kommuner som besvarar 

enkäten. I mindre utsträckning finns utbildning av anhörigvårdare, anhörigcentral/träffpunkt 

för anhöriga, frivilligcentral, må-bra-aktiviteter och andra stödformer. Slutligen finns det, i ett 

fåtal kommuner, även hälsoundersökningar för anhöriga. Flertalet uppger att det finns ett be-

hov av att vidareutveckla anhörigstödet i framtiden. Mycket av detta handlar om att utöka, 

komplettera och förbättra de former av stöd som redan har byggts upp. Ytterligare utveck-

lingsbehov som mer kunskap om de anhörigas behov och även uppföljning av det anhörigstöd 

som ges behövs. Bättre samarbete med frivilliga och landstingen efterfrågas också. Men den 

mest svårknäckta nöten är hur kommunerna ska nå ut till samtliga anhöriggrupper som är i 

behov av stöd. 

Socialstyrelsen har i sin rapport från år 2010b, gjort en liknande undersökning, som den ovan 

nämnda. Den 1 juli 2009 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, kap. 5 § 10. Socialsty-

relsen får i uppdrag av regeringen att skriva en rapport i syfte att utvärdera och titta på konse-

kvenserna av den nya bestämmelsen. Uppföljningsarbetet delas in i två delar. Den första 

handlar om att beskriva socialtjänstens arbete med att tillämpa den nya bestämmelsen och den 

andra ska beskriva vilka konsekvenser bestämmelserna får för den enskilde anhörige.  

För att undersöka hur kommunerna har tillämpat den nya bestämmelsen går Socialstyrelsen in 

på kommunernas webbplatser för att ta reda på i vilken utsträckning kommunerna informerar 

om den nya bestämmelsen. Socialstyrelsen genomför även en enkätstudie med hjälp av tre 

elektroniska enkäter som skickas till ansvariga i socialtjänstens olika verksamheter: individ- 

och familjeomsorgen, funktionshindersverksamheten och äldreomsorgen i kommunen eller 

stadsdelen. Antalet kommuner som deltar i enkätundersökningen är totalt 330 stycken, varav 

43 är stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö.   

Resultatet av den nya bestämmelsens tillämpning visar att kommunerna mycket sällan infor-

merar om det nya, trots att de har en egen sida för information om anhörigstöd. I vissa kom-

muner har lagen inneburit att de gått in i en ny fas där de antingen har utökat eller skurit ned 

på anhörigstödet, eller skapat en ny organisation för anhörigstödsarbetet. Den nya bestämmel-

sen förtydligar rätten för den anhörige att söka stöd, dock visar resultaten att det är få som 

ansöker om anhörigstöd för egen del. Kommunerna har startat en inventering för att få en 

bättre bild av vad olika målgrupper behöver för typ av stöd. Den nya bestämmelsen har på-

verkat rehabiliteringsverksamheten på så sätt att den har ökat sitt samarbete med kommuner-

nas anhörigstöd. Svarspersonerna upplever också att bestämmelserna har tydliggjort betydel-

sen av att inrätta ett särskilt anhörigperspektiv i vård och omsorg.  
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Vilka konsekvenser den nya bestämmelsen har för den enskilde anhörige besvaras i samma 

enkätundersökning. Resultatet visar att äldreomsorgen har kommit längst i sitt arbete med att 

utveckla anhörigstödet. Individ- och familjeomsorgen är den verksamhet som har utvecklats 

minst. Det anhörigstöd som finns har oftast en äldreprägel. Det innebär att arbetet, organisa-

tionen, utbudet och innehållet i kommunernas anhörigstöd kännetecknas av det tidigare arbe-

tet med anhöriga till äldre. Språket och sättet att tänka kring anhörigstöd är förknippat med 

anhöriga till äldre. Det finns kulturskillnader inom socialtjänsten i hur den förhåller sig till 

anhöriga. De olika verksamheterna möter anhöriga med helt skilda livssituationer. Bristen på 

tillgänglig data gör det svårt för Socialstyrelsen att se vilka konsekvenser den nya bestämmel-

sen får för de anhöriga. Det beror på att socialtjänstens behovsprövade insatser dokumenteras 

på ett sådant sätt att de inte kan identifiera om insatsen är beviljad som ett stöd till den anhö-

rige eller inte.                                                             

I Socialstyrelsens rapport (2010b) dras följande slutsatser. Kommunerna har inte prioriterat att 

utveckla stöd för anhöriga till långvarigt sjuka och personer med funktionshinder. Det saknas 

underlag för att beskriva omfattningen av stödet till anhöriga. Det är viktigt att ett samarbete 

mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården utvecklas i stödet till de anhöriga. 

Båda ovan nämnda artiklar beskriver anhörigstödets behov av utveckling och samverkan med 

andra parter. Trots dessa påpekanden från år 2008, visar det sig i rapporten från år 2010b att 

det fortfarande finns ytterligare behov av vidareutveckling och samverkan gällande anhörig-

stöd. 

 

2.2 Vuxna anhöriga 

Det är först under de senare decennierna som forskningen och samhället har börjat med att 

uppmärksamma de negativa konsekvenserna av alkoholism och droger för familjen, som hel-

het. 

Kindstedt m.fl. (1995) redogör i en artikel, för den del av forskning och litteratur som finns 

om vuxna anhöriga till alkoholister och narkomaner, det vill säga vuxna anhöriga som lever i 

parrelation med den som missbrukar. Dock ligger fokus framför allt på anhöriga till alkoholis-

ter. Att leva i en alkoholistfamilj beskrivs av de inblandade som kaotiskt, inkonsekvent och 

oförutsägbart. Vardagen innebär känslomässig stress, osäkerhet, fruktan, rädsla och ilska, nå-

got som berör familjens ekonomi, barnens välfärd, våld och annat aggressivt beteende. De 

anhörigas liv kan liknas vid en känsla av att leva i ett konstant kaos eller att gå på tunn is, som 

när som helst kan brista. De vet aldrig när katastrofen är framme. I ett parförhållande, där 

minst en av parterna, är aktiv alkoholist, präglas förhållandet av osäkerhet och oförutsägbar-

het, vilket kan liknas vid ett ”Dr Jekyll and Mr Hyde-äktenskap”. Wiseman har i sin studie av 

alkoholisthustrur från 1970-talet, liknat äktenskapet med ett äktenskap utan en äkta man. I 

Orford och Wilsons undersökning från år 1978, använder familjeanhöriga uttrycket ”dåliga 

och goda tider”, där alla i familjen upplever familjeatmosfären som känslig. I en miljö som 

denna kan det uppstå konflikter, social isolering, familjevåld och olika former av stress. Detta 

kan resultera i en högre andel av psykosomatiska sjukdomar och psykiatriska symtom, jämfört 

med andra parförhållanden med ett inblandat missbruk. Moos, Finney och Kronkite (1990) 

gör en tioårsuppföljning av anhöriga till alkoholister. De finner att anhöriga oftast uppvisar 

psykiska problem. Både barn och partner har depressiva symtom. I en studie från år 1979 fin-

ner Pattison att den anhöriges stress- och ångestsymtom kan reduceras om det finns ett funge-

rande nätverk. Det sociala stödsystemet är en viktig faktor för den enskildes psykosociala 

välbefinnande. Ett dåligt socialt nätverk har den motsatta effekten och kan leda till isolering. 

Isolering gör det omöjligt att hålla ett socialt nätverk vid liv. Saknaden av detta ökar i sin tur 

stressen och ångesten och därmed känslan av utanförskap.  
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Anhöriga i en alkoholistfamilj är utsatta på många olika sätt. I en litteratursammanställning 

ses ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och förekomst av hustru- och barnmisshandel. 

Detta bevisas av Lundberg och Hjort (1993, 1994), som på uppdrag av IOGT-NTO genomför 

två studier utifrån fällande brottmålsdomar vid samtliga tingsrätter i åtta län under år 1992. 

Av resultatet framkommer att 75 procent av alla våldsbrott är direkt alkoholrelaterade, 33,8 

procent av dem begås i hemmiljö. Gärningsmannen är i 92,5 procent av fallen en man. Även 

Bergman och Brismar (1992) gör en intervjustudie som bekräftar det förut nämnda. Resultatet 

visar att samtliga kvinnor har blivit misshandlade av sina män/sambos.  

Runt 1960-talet påbörjas forskning om bra och dåliga coping-stilar hos vuxna. Med det avses 

de strategier som vuxna anhöriga och barn utvecklar för att hantera extrema och svåra stressi-

tuationer i den alkoholistfamilj de lever i. Orford skapar en modell där anhöriga kan lära sig 

att på ett effektivt sätt hantera och bemöta alkoholisten. Den senaste modellen är från år 1992 

och omfattar åtta olika coping-stilar. Orford har i sin forskning kommit fram till att dessa co-

ping-stilar kan vara bra eller dåliga för den anhörige i mötet med alkoholisten. Alla stilar är 

inte användbara för alla anhöriga. Stöd och självständighet från den anhöriges sida kan redu-

cera alkoholistens drickande medan kontrollerande, tolererande och undvikande coping för-

stärker missbruksbeteendet. En bra coping-stil kan även leda till mindre påfrestningar för de 

anhöriga. Med detta synsätt kan anhöriga genom en social inlärningsmodell lära sig att hante-

ra kommunikation och bemötande gentemot alkoholisten vilket gynnar både den anhörige och 

den alkoholberoende (Kindstedt m.fl. 1995).   

En viktig slutsats som många forskare har kommit fram till är att det finns behov av en ”fa-

miljesyn” på drogmissbruk och ett fokus på att stötta hela familjen. En av behandlingsmeto-

derna som står utanför samhällets vårdorganisation är det familjeprogram som utvecklas inom 

ramen för Minnesotamodellen och som baseras på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram.  

För att beskriva familjeprogrammets utveckling vad gäller familjesyn på drogmissbruk utgår 

Kindstedt m.fl. (1995) från Provitas familjeprogram. Programmet omfattar fem dagar i slu-

tenvård och leds av alkohol- och drogterapeuter. Programmet är processinriktat och bygger 

bland annat på att anhöriga delar med sig av sina erfarenheter i en grupp med likasinnade. 

Målet är att anhöriga ska bli medvetna om och få ökad insikt i hur de själva och hela familjen 

har påverkats av den närståendes drickande. De ska också få redskap för att kunna förändra 

sin livssituation och påbörja sitt eget tillfrisknande. I och med detta program introduceras del-

tagarna i en självhjälpsgrupp för anhöriga, exempelvis Al-Anon. 

LeBron McBride visar i sin studie från år 1991, att det finns ett signifikant samband mellan 

ökad varaktighet av familjemedlemmarnas medverkan i Al-Anon och en lägre rapporterad 

nivå av stress i familjen, både för alkoholisten och för dennes familjemedlemmar. Deltagandet 

i Al-Anon har också visat en positiv inverkan på AA-medlemmen (alkoholisten), genom att 

denne fortsätter att delta i AA och jobbar för sitt tillfrisknande. En annan undersökning gjord 

av Gorman och Rooney (1979) visar att ju längre hustrun har engagerat sig i Al-Anon, desto 

mindre sannolikt är det att hon använder sig av negativa coping-strategier. Under år 1992 

genomförs, på uppdrag av Provita, en utvärdering av behandlingsresultatet som omfattas av 

inskrivna patienter och anhöriga på enheten Bellevue i Malmö och Noor i Knivsta. Undersök-

ningen leds av fil. Dr. Örjan Sundin samt psykologerna Angeli Kindstedt och Jennifer Kur-

land. Undersökningen omfattar 800 personer, där 278 är patienter och 522 är anhöriga. I den 

del där anhörigas situation studeras framkommer att av 180 besvarade enkäter är det 90 pro-

cent av deltagarna som tycker att de, för sin egen skull, har haft nytta av familjeveckan. De 

anhöriga anser sig också ha fått ett bättre känslomässigt tillstånd, större förmåga att känna 

glädje samt mindre upplevelse av oro/ångest, depression och panikkänslor. 
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Författarna Copello, Velleman och Templeton (2005) genomför en kunskapsöversikt i syfte 

att sammanställa behandlingar som direkt riktar sig till missbrukarens familjemedlemmar, 

som har haft en indirekt positiv påverkan på missbrukaren. Studien behandlar vikten av att ge 

stöd till missbrukarens familjemedlemmar, då det i det långa loppet kan få missbrukaren att 

överge sitt missbruk. Under åren har flera familjeinriktade insatser utvecklats och enligt för-

fattarna och utifrån de artiklar de har studerat, kan resultaten delas in i tre kategorier. Den 

första handlar om på vilket sätt familjemedlemmarna ska stödjas för att de i sin tur ska stötta 

den som missbrukar. Tanken är att familjemedlemmarna med hjälp av stödinsatser till sig 

själva kan påverka missbrukaren att ta emot hjälp. Enligt den kunskapsöversikt som författar-

na genomför finns det belägg för att sådana insatser ger önskat resultat. Insatserna till famil-

jemedlemmarna handlar bland annat om att utbilda familjen i att konfrontera den som dricker. 

Familjemedlemmen får lära sig att ställa krav på den som missbrukar och be honom eller hen-

ne att söka hjälp. Stödinsatsen till familjemedlemmarna handlar också om att stötta dessa i att 

bemöta den som dricker samt att de får hjälp att hitta familjeaktiviteter som gör det svårt för 

den som missbrukar att dricka.  

Den andra kategorin handlar om hur familjemedlemmarnas oro och engagemang kan påverka 

missbrukaren att ändra sitt missbruksbeteende. Ett ändrat uppförande kan innebära att miss-

brukaren reducerar sitt alkoholintag och att psykiska och fysiska problem, som kan uppstå 

kring missbruket, minskar. Enligt litteraturstudien kan anhöriga och vänner som visar oro och 

engagemang mot den som missbrukar, leda till att missbrukaren visar förbättrade resultat av 

både alkohol- och drogbehandling. Med andra ord innebär det att stödet från andra är av bety-

dande vikt i missbrukarens förändringsarbete. Behandlingar av missbrukare som innefattar 

familjeterapi visar sig ha stor effekt på resultatet. Familjeterapi kan vara samtal tillsammans 

med den som missbrukar och dennes partner eller med andra familjemedlemmar.  

I Copello m.fl. studie (2005) visar en sammanställning av andra studier att trots att familje-

medlemmarna ges riktade insatser visas inga tecken på ökat välmående. Familjemedlemmen 

använder samma coping-beteende som han eller hon har gjort innan missbrukaren blir aktuell 

för behandling. Familjen är en viktig komponent i missbrukarens liv och dennes utveckling. 

Dock har stödet till familjen varit ett lågt prioriterat område under lång tid, men har nu fått 

större betydelse.  

Den tredje kategorin handlar om hur familjemedlemmarna kan utveckla mindre stress, föränd-

ra sitt coping-beteende, förbättra sitt sociala stöd till den missbrukande och andra samt minska 

på de psykiska och socialpsykologiska symtomen. Enligt författarna är en femstegsmetod en 

insats som har bidragit till det ovan nämnda. Det handlar om att familjen blivit erbjuden sam-

tal, den har tillhandahållits information, den har fått diskutera hur den ska bemöta missbruka-

ren samt att den har fått diskutera om den behöver specialisthjälp eller inte. 

Peled och Sacks kvalitativa studie från år 2008, syftar till att studera kvinnors egen självupp-

fattning då de lever med en alkoholmissbrukande partner. I många år har behandling av kvin-

nor som lever med en alkoholmissbrukande partner utgått från teorin om ”codependency” där 

kvinnan i förväg har stämplats med ett ”copendent” beteende. Det innebär att kvinnan har 

stämplats som passiv samt att behandlingen har utgått från att kvinnorna automatiskt har un-

derprioriterat sina egna behov. ”Codependency” är ett perspektiv som innebär att partnern till 

den som missbrukar alkohol är upptagen av att ständigt kontrollera sin makes eller makas 

alkoholkonsumtion, vilket leder till att partnern prioriterar sin missbrukande makes eller ma-

kas behov före sitt eget. Kontrollbeteendet uppfattas som tvångsmässigt och kan gå så långt 

att partnern till slut uppvisar fysiska och psykiska sjukdomssymtom. Perspektivet fokuserar 

på individens personlighetsdrag som en orsak till att denne underminerar sig själv, i relationen 

till den missbrukande maken eller makan. Peled och Sacks har dock valt att inte utgå från 

denna teori.   
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I studien används en kvalitativ metod där författarna använder en narrativ intervjumetod för 

att få en bild av hur kvinnorna uppfattar sig själva, när de lever med en missbrukande man. 

Deras teoretiska utgångspunkt utgår från det feministiska perspektivet. Förhoppningen är att 

få ett så brett material som möjligt av kvinnornas erfarenheter och på så sätt hitta nya inrikt-

ningar för att förstå deras liv och deras behov.  

Urvalet i Peled och Sacks studie (2008) består av 10 judisk-israeliska kvinnor i åldern 30-55 

år, som har varit gifta och bott ihop med en alkoholmissbrukande man i minst 10 år. Alla 

kvinnor, utom en, har barn och antalet barn varierar från ett till fem. Av de tio kvinnor som 

deltar i projektet är åtta födda i Israel och två har invandrat till Israel som barn. Materialet 

samlas in med ostrukturerade, djupgående intervjuer för att få fram kvinnornas detaljerade 

livsberättelser.  

Resultatet av intervjuerna visar på tre centrala teman för hur kvinnor uppfattar sig själva i en 

relation till en missbrukande make:  

1) Kvinnor ser alkoholmissbruket som ett avvikande beteende, vilket gör att de försöker göra 

allt för att leva upp till begreppet ”normalt liv”. Kvinnorna offrar mycket av sig själva för att 

skapa en säker och trygg miljö för sig och barnen och för att dölja missbruket i familjen, vil-

ket gör att de upplever sig som annorlunda jämfört med andra gifta kvinnor.  

2) Kvinnorna talar om en styrka som de själva anser att de har, som är relaterad till deras för-

måga att leva och fungera på många plan, i en verklighet som är förenad med svårigheter och 

känslomässig stress. Kvinnorna beskriver många situationer där de får utstå fysisk och psy-

kisk överbelastning, samtidigt som de har barn, jobb och hus att ta hand om.  

3) Det sista handlar om hur kvinnorna upplever att de har förverkligat sig själva. Många av 

dem känner sig missnöjda med sina liv och självförverkligande är en underprioriterad del.  

De två ovan nämnda artiklarna berör missbrukarens familjemedlemmar och hur dessa påver-

kas av situationen. Peled och Sacks studie (2008) visar att kvinnor till missbrukare inte priori-

terar sitt eget välmående, medan Copello m.fl. (2005) i sin studie beskriver hur stödinsatser 

påverkar familjemedlemmar och den missbrukande personen. 

I en artikel från år 1990 redogör Olle Björklid för en undersökning som leds av Sigrid Stang 

och forskaren Håkan Lorentzen. Stang arbetar i Landsförbundet mot narkotika i Norge och är 

en av de personer som anser att familjen är en positiv och nödvändig resurs för att kunna hjäl-

pa den som missbrukar narkotika. Undersökningen vänder sig till Landsförbundet mot narko-

tikas 70 föreningar för att ta tillvara deras erfarenheter och se hur de arbetar med att stötta 

föräldrar till narkotikamissbrukande barn. Studien delas in i två faser. I den första skickas 

frågeformulär till 52 föreningar, varav 43 svarar. I den andra blir två medlemmar från nio fö-

reningar intervjuade. De flesta av intervjupersonerna har varit initiativtagare till att starta för-

äldraföreningen i sin hemstad. Dessa har varit eller är då fortfarande föräldrar till narkotika-

missbrukare.      

Resultat visar att många föräldrar ofta har lite eller ingen kunskap alls om narkotikamissbruk. 

När de upptäcker att deras son eller dotter missbrukar droger är de i regel osäkra på hur de ska 

agera mot missbrukaren samt att de ofta är rädda för att prata om situationen. Som förälder 

finns en oro för vad missbruket ska innebära och det finns en stark fruktan för att barnet ska 

dö av narkotikamissbruket. Många har länge haft en misstanke om att något inte står rätt till 

med deras barn, dock är det få som tror att problemet är narkotikamissbruk. Det betyder att de 

flesta föräldrar hamnar i en akut kris. Samhället tillhandahåller krishjälp men inte för föräldrar 

till narkotikamissbrukare. Björklid (1990) skriver att krishjälpen inte behöver innebära psyko-

loghjälp utan kan handla om att föräldrarna kanske har behov av att få träffa andra som har 

varit i samma situation som de själva samt att de behöver någon som har tid att lyssna, förmå-
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ga att trösta och visa medkänsla. Föräldrarna upplever att de har behov av att få prata om vad 

de har upplevt.  

I den pågående undersökningen framkommer det även att socialkontoret behöver mer kunskap 

och undervisning i bemötandet av anhöriga till missbrukare. Detta för att socialsekreterarna 

lättare ska förstå vilken situation föräldrarna befinner sig i. För att underlätta för den anhörige 

är det alltid någon från föreningen som följer med föräldrarna då ett möte med socialkontoret 

ska äga rum. En förälder som är i kris tar bara in hälften av den information som han eller hon 

får och att ha med sig en stödperson gör att denne kan återberätta vad som sagts på mötet.  

I föräldraföreningarna finns det självhjälpsgrupper som visar sig vara en värdefull resurs och 

som har hjälpt många föräldrar i kris. Dess arbete innebär att föräldrarna kan diskutera de 

problem och svårigheter som de upplever som föräldrar och detta utan att ge dem lösningar. 

Det anses viktigt att inte tala om för någon hur denne ska göra men genom att lyssna på andra 

finns det möjlighet att hitta sin egen lösning på problemet. Att sätta gränser är ett problem 

som många föräldrar har och föreningen stöttar dem i att lära sig ta det steget. Många upple-

ver svårigheter i gränssättningen gentemot sitt barn då de är rädda för att stöta bort barnet.    

Undersökningens resultat, redovisat av Björklid (1990), visar också att föräldrarna är rädda 

för att missbruksproblemet i familjen ska bli känt på jobbet eller för andra i deras omgivning. 

Föräldrarna känner det som ett nederlag då de behöver ta kontakt med Föräldraföreningen mot 

narkotika. De frågar sig vad det har gjort för fel och de vågar inte komma till föreningen av 

rädsla för att bli avslöjade. Men flera föräldrar säger att de bara har mött positiva reaktioner 

på jobbet och bland vänner när de talar öppet om sitt barns missbruksproblematik. 

  

3. Teoretisk referensram 

 

I denna studie kommer författarna att använda sig av Aaron Antonovskys (1991) teori känsla 

av sammanhang, KASAM. Detta för att KASAM är det begrepp som belyser om en människa 

har hälsa eller inte. Att vara anhörig till en missbrukare kan säkerligen påverka dennes hälsa 

på olika sätt, beroende på hur stark KASAM individen har. Denna teori är intressant för studi-

en då stödinsatserna kan vara en påverkansfaktor för individens känsla av hög eller låg KA-

SAM samt att KASAM kan ha betydelse för om den anhörige söker stöd eller inte. Författarna 

har även för avsikt att använda sig av coping-strategin, dock inte i så stor omfattning.  
 

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky är professor i medicinsk sociologi och den person som har myntat begrep-

pet KASAM, som har sin utgångspunkt i det salutogenetiska perspektivet som studerar häl-

sans ursprung och varför människan upplever sig ha hälsa, istället för sjukdom. Detta perspek-

tiv är motsatsen till det patogenetiska perspektivet som försöker förklara varför människor blir 

sjuka (Antonovsky, 1991). 

Begreppet salutogen har sitt ursprung från de grekiska orden salus och genesis. Salus betyder 

hälsa och är det namn på den romerska gudinnan som representerar hälsa. Genesis betyder 

tillblivelse. Det salutogena perspektivet fokuserar på hälsans ursprung och vad som bidrar till 

att hälsan bevaras och förbättras. I det salutogenetiska perspektivet ställs frågan hur det kom-

mer sig att vissa människor har förmågan att bevara sin hälsa trots att de utsätts för stora på-

frestningar. Det patogenetiska perspektivet tittar på hälsa utifrån vad som kan orsaka ohälsa 

och sjukdom. Dessa två perspektiv är två hälsoteorier varav det salutogenetiska perspektivet 
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betraktas som den positiva hälsoteorin, då den inte ser hälsan som ett mål, utan som ett medel 

och en resurs för människan i dennes vardag. Att ha god hälsa är inte bara ett självändamål 

utan kan också bidra till att en individ når andra mål i livet. Det salutogenetiska perspektivet 

behandlar även idén om att människor måste bli delaktiga och få möjlighet att påverka de fak-

torer som har betydelse för deras hälsa. Det innebär att människor löser problem genom att 

fokusera på resurser, möjligheter, önskningar, lösningar och framgångsupplevelser (Westlund, 

2009). 

Idén till den salutogena modellen får Antonovsky (1991) när han studerar judiska kvinnor 

som har överlevt nazismens koncentrationsläger. Han finner att en del av kvinnorna har för-

mågan att bevara sin hälsa, trots det lidande de har utsatts för, vilket blir utgångspunkten för 

hans sökande efter vad som skapar hälsa.  

Många människor ställs inför stressande situationer som leder till ett spänningstillstånd som 

måste hanteras. Hanteringen av denna spänning kan påverka om individen blir sjuk eller får 

dålig hälsa. Det intressanta blir då att studera vilka faktorer som ligger bakom hanteringen av 

stressen/spänningen. Antonovsky samlar alla faktorer som ger kraft att bekämpa en mängd 

olika stressorer under begreppet generella motståndsresurser (GMR). Exempel på GMR är 

god intelligens, pengar, socialt stöd, jagstyrka och kulturellt stöd. Det är utifrån GMR som 

Antonovsky formulerar begreppet KASAM. Han upptäcker att gemensamt för alla generella 

motståndsresurser, är att de bidrar till att göra stressfaktorerna begripliga. De kan hjälpa oss 

att se något meningsfullt med att utsättas för olika stressfaktorer. Att gång på gång uppleva 

liknande erfarenheter av stress skapar med tiden, enligt Antonovsky, en känsla av samman-

hang. Med andra ord har KASAM betydelse för hälsans utveckling (Antonovsky, 1991). KA-

SAM är svar på den salutogena frågan om vad som krävs för att människor ska kunna bevara 

och förbättra sin hälsa, även när de utsätts för stora påfrestningar. Det är vetenskapligt bevisat 

att människor med stark känsla av sammanhang kan bevara och förbättra hälsan även då de 

har varit med om svåra påfrestningar. En stark KASAM handlar inte om att ha en speciell 

strategi eller stil för att bemästra svårigheter, utan det handlar om att en person med stark 

KASAM har en benägenhet att välja den mest lämpliga strategin för att möta svårigheterna 

han eller hon ställs inför. Individen har ett problemlösande förhållningssätt till sina svårighe-

ter och är flexibel i valet av sina strategier. En person med svag KASAM karakteriseras som 

reaktiv och extremt beroende av sin omgivning (Westlund, 2009).      

Antonovsky (1991) menar att hälsan kan ses som ett kontinuum, där ytterligheterna är friska 

och sjuka. Vi människor rör oss mellan dessa två pooler och är aldrig det ena eller det andra, 

utan både och, under hela vår livstid. Antonovsky menar att, beroende på hur hög eller låg 

KASAM individen har, visar var han eller hon befinner sig på kontinuum, frisk eller sjuk.  

KASAM omfattas av tre begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla är vik-

tiga för människans hälsa, men komponenterna är inte av samma vikt. Meningsfullhet och 

begriplighet bör ses som de viktigaste, dock är en framgångsrik problemhantering beroende 

av KASAM som helhet (Antonovsky, 1991). 

Begriplighet (jag vet) innebär en upplevelse av att förstå sig själv, sin omgivning och sin till-

varo samt en upplevelse av att vara förstådd. Det handlar om i vilken utsträckning människan 

upplever inre och yttre stimuli som ordnad, sammanhängande, strukturerad och som tydlig 

information snarare än som kaotisk, oordnad och oförklarlig. Omfattningen av detta är bland 

annat beroende av förmågor som minne, språk, logik och kreativitet samt erfarenheter och 

kunskap. En människa med hög grad av detta har lätt att strukturera, ordna, kontrollera, fatta 

kloka beslut samt känna trygghet. Individen upplever att det finns en förklaring till det som 

händer i dennes liv, oavsett om det kommer som en överraskning eller inte. Människor med 

låg grad av detta kan däremot uppleva övergivenhet, utanförskap samt en osammanhängande 
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och kaotisk tillvaro. De som inte förstår och inte uppfattar sig som förstådda kan beskrivas 

som oroliga, rädda och onödigt hjälplösa. Begriplighet kan stärkas genom information, kun-

skap och kommunikation. Information kan uttryckas verbalt eller icke verbalt, det vill säga 

skriftligt eller muntligt, medan den icke verbala informationen kan förmedlas genom bilder, 

miljöer och kroppsspråk, men också genom de erfarenheter vi får med oss i livet. Kunskap får 

vi på många olika sätt, genom formell utbildning eller informellt i vardagslivet. Kommunika-

tion innebär att överföra budskap till varandra och på så sätt dela med sig av det, för att sedan 

skapa en gemensam förståelse för budskapet. Exempel på upplevd begriplighet kan vara att 

individen känner till sina rättigheter enligt socialtjänstlagen och förståelse av biståndsbeslutet. 

Det kan också innebära att denne är väl informerad om vad som är planerat och har vetskap 

om vad andra förväntar sig av oss. Med andra ord, att veta sin roll i sammanhanget (Westlund, 

2009). 

Hanterbarhet (jag kan) är en handlingsinriktad komponent och en upplevelse av att, genom 

tillgång till egna och andras resurser kunna möta de krav som ställs i olika situationer. Det 

handlar om att hitta en balans mellan de belastningar individen är utsatt för och de resurser 

individen har till sitt förfogande. En människa i balans ser sig inte som offer för olika omstän-

digheter, utan ser möjligheter att påverka och klara av sina svårigheter. För att känna detta 

krävs ofta en upplevelse av begriplighet. Det betyder att det är lättare för individen att veta 

vad och hur han eller hon ska göra för att kunna hantera en viss situation. Utöver det kan det 

krävas många andra resurser för att handskas med situationen, exempelvis god syn och hörsel, 

fysisk styrka, motorisk förmåga, psykisk uthållighet, bra hjälpmedel, råd och stöd av andra 

samt en miljö som underlättar. Hur hög hanterbarhet en människa har beror på vad individen 

kan, vill, vågar och får använda sina egna och andras resurser till. Svårighetsgraden hos upp-

giften är också av betydelse för hur hög hanterbarhet en människa anser sig ha. I de fall indi-

viden inte hittar balans kan det handla om att vara utsatt för en alltför stor belastning eller ha 

ett överskott av resurser som inte tillvaratas. När personen upplever alltför stora belastningar 

finns risk för negativ stress, frustration, uppgivenhet och oftast ett utåtagerande beteende. Då 

det finns ett överskott av resurser som inte tas tillvara kan detta yttra sig genom passivitet och 

nedstämdhet och på sikt depression. Denna obalans kan hanteras på många olika sätt bland 

annat genom att individen tillförs resurser för att få bättre möjligheter att klara av vardagsli-

vet, dels det praktiska som att delta i sociala, kulturella och andliga aktiviteter men dels också 

genom att återskapa, frigöra och/eller utveckla sina egna resurser, kompensera med hjälpme-

del samt att på olika sätt minska de belastningar som individen är utsatt för. Detta kan ske på 

så sätt att anhöriga och omsorgen tar över uppgifter, genom att göra förändringar som under-

lättar för individen, i dennes miljö. Ytterligare ett sätt att hantera obalans är att sänka kraven 

på handlingars resultat och förenkla utförandet. I det omvända handlar det om att när indivi-

den har resurser som inte tas tillvara krävs nya utmaningar, till exempel en höjd ambitionsni-

vå, på så sätt att han eller hon ställs inför fler val, erbjuds mer att göra och erbjuds en intres-

santare miljö. Obalansen kan också hanteras genom att individen tillåts och stimuleras till att 

göra mer och andra mindre. Förutom detta krävs det ibland ett mer eller mindre omfattande 

motivationsarbete för att individen ska ta till vara de resurser han eller hon faktiskt har (West-

lund, 2009). 

Meningsfullhet (jag vill) är en motiverande komponent och en upplevelse av att livet har en 

mening. En individ med hög grad av meningsfullhet betraktar delvis svårigheter som utma-

ningar, vilka är värda att satsa energi och engagemang på. Individen visar på vilja, närvaro, 

drivkraft och livslust. Den som inte upplever meningsfullhet anser sig inte ha något att leva 

för, utan denne upplever meningslöshet, ointresse och tomhet och kan uppvisa uppgivenhet 

och oförmåga till engagemang. Meningsfullhet är den viktigaste komponenten av de tre och är 

grundstommen för att känna begriplighet. Att inneha begriplighet är i sin tur en grund för att 
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känna hanterbarhet. Dock ska inte meningsfullhetens överordning tas på för stort allvar. 

Ibland kan begriplighet bidra till meningsfullhet och ibland vara dess förutsättning. Men han-

terbarhet kan bli väldigt kortsiktig om det inte finns meningsfullhet. De flesta människor har 

någonting de ser fram emot, något som driver dem och som de längtar till. Vad detta kan vara 

är olika från individ till individ. Meningsfullheten är inte objektiv, utan innebär för många en 

känsla av tillhörighet och gemenskap. En stark KASAM kan hos vissa yttra sig som omsorg 

av andra, medan det för en del innebär en form av sysselsättning. Det kan för vissa handla om 

existentiella frågor och funderingar kring livets mening. En annan aspekt på detta är delaktig-

het, vilket skapar engagemang så som att få vara med och bestämma över sin omsorg och 

vård. Många vill, i den mån de kan, vara aktiva och ta sitt ansvar. Det ska dock inte glömmas 

bort att det finns fler motiv för delaktighet än engagemang (Westlund, 2009). 

Livet innebär både sorger och glädjeämnen, vilket ses som ett normaltillstånd. Detta fick An-

tonovsky i Gassne (2008) att fråga sig vad stress och stressorer innebär samt om dessa kan ha 

negativa och positiva konsekvenser. Stressorer kan, till exempel vara att få barn, att förlora ett 

barn, skilja sig, gifta sig, arbete, pensionering, sjukdom och så vidare. Förluster och negativa 

erfarenheter är ingenting som eftersträvas. Dock tillhör de livet och kan bidra till upplevelse 

av en förhöjd livskvalitet. Antonovsky menar att det avgörande inte är stressorn och dess 

laddning, utan vad individen gör med stressorerna. Ett exempel som Gassne (2008) nämner är 

identifierade riskmiljöer för exempelvis hjärtinfarkt. En del uppvisar negativ hälsoreaktion, 

medan andra snarare trivs och ser miljön som en utmaning som förhöjer livskvaliteten och 

därmed bevarar hälsan. Att undvika stress kan i och med detta innebära att individen går miste 

om möjligheter att förbättra sitt liv. Med andra ord, stress och stressorer är enligt Antonovsky 

inte enbart skadliga, utan kan också främja hälsan. Det som för vissa kan upplevas som stress 

och belastning, kan för andra ses som en utmaning och det är de individuella egenskaperna 

som påverkar hur stressorn uppfattas. I det patogenetiska perspektivet ses stressorerna som 

något som skapar sjukdom, medan stressen ses som en riskfaktor. Antonovsky menar att indi-

viden bör se till båda perspektiven, både de hälsofrämjande och de som främjar ohälsa. Att en 

individ drabbas av sjukdom behöver inte bara betyda elände, utan det finns en möjlighet att 

individen stannar upp och reflekterar över sitt liv och dess mening. Utifrån det kan individen 

göra saker som medför högre livskvalitet. Vi människor hanterar olika livssituationer genom 

att utsätta oss för svårigheter och motgångar och utvecklar då en förmåga att hantera olika 

situationer. Detta ses som utmaningar och bidrar till positiva konsekvenser för hälsan. Utma-

ningen och hur den hanteras kan medverka till att individens kompetens för kommande utma-

ningar ökar (Gassne, 2008). 

 

3.2 Coping 

Hur möter vi människor då stressorerna, till exempel problem, svårigheter och kriser? Johans-

son (2007), som skriver om anhöriga till äldre och hur de hanterar sin vardag med att ge om-

sorg till den äldre, tar upp coping som ett sätt att möta stress. Coping innebär att individen, 

genom olika strategier, försöker bemöta, bemästra och anpassa sig till inre som yttre hot. Des-

sa är möjliga att påverka rent viljemässigt beroende på hur de upplevs samt hur individen tidi-

gare i livet har lärt sig att hantera dessa. Resonemanget om coping har sin utgångspunkt från 

inlärningsteorin där teorin bygger på föreställningen om att individen kan åstadkomma för-

ändring genom att påverka hur denne tänker, som i sin tur påverkar hur han eller hon upplever 

känslorna och som vidare påverkar handlandet. Alla får vi under livets gång skaffa oss en mer 

eller mindre god förmåga att hantera problem, utmaningar och hot. En förmåga att hantera 

olika situationer som dyker upp i livet och där resultatet beskrivs som att individen ”mognar” 

eller får erfarenhet. Att vara anhörig till en missbrukare kan innebära en psykisk påfrestning, 

som denne inte tidigare i livet har haft erfarenhet av att hantera. Det är då av stor vikt att hjäl-



14 

pa den anhörige att utveckla sin coping-förmåga. Det finns många coping-tekniker, bland an-

nat en teknik som fokuserar på de omständigheter och problem som ligger utanför individen. 

En annan inriktar sig på arbetet inåt, det vill säga den påverkar individens känslomässiga upp-

levelser av att vara anhörig. Coping-förmågan kan tränas och utvecklas i grupp eller individu-

ellt.  

Coping-strategierna kan delas in i två huvudformer, probleminriktade strategier och emotio-

nellt inriktade strategier. Den första innebär att det finns ett handlingssätt för att eliminera 

själva källan till de påfrestningar eller den stress som en person utsätts för. Det kan till exem-

pel handla om att individen känner sig stressad på grund av en hög arbetsbelastning på jobbet. 

Ett sätt att minska stressen kan vara att frånsäga sig en del arbetsuppgifter. Den andra handlar 

om olika psykiska strategier för att kontrollera eller eliminera själva upplevelsen av påfrest-

ningen, till exempel genom att undvika att tänka på problemet eller se saker från den ljusa 

sidan (Johansson, 2007).  

Johansson (2007) skiljer på det som gör oss människor stressade och på själva stressreaktio-

nen. Vilka situationer som upplevs som stressande är olika från person till person och påver-

kas av om individen uppfattar situationen som hotfull eller inte. Stressreaktionen delas in i de 

känslor, tankar, beteenden och fysiologiska symtom som upplevs när människan är stressad. 

Detta kan visa sig i form av ångest eller tankar om att inte klara av en viss uppgift. Individen 

påbörjar många aktiviteter utan att slutföra dem och han eller hon kan få hjärtklappning eller 

yrsel. Stress i korta perioder tillhör det vardagliga livet och är sällan något som människan 

blir sjuk av. Varar stressen däremot en längre tid, utan att det ges möjlighet till vila och åter-

hämtning så finns risken att få en mängd stressrelaterade besvär, som smärta, huvudvärk, ”ut-

brändhet”, depression med mera. 

I forskning har försök gjorts för att ta reda på vilka coping-strategier människor använder sig 

av på kort och lång sikt. Individer använder sig av en mängd olika coping-strategier, dock kan 

det inte sägas att den ena strategin är bättre än den andra, utan måste ses utifrån den situation 

individen befinner sig i. Alla problem kan inte mötas med probleminriktad coping. Drabbas 

människan själv akut av en allvarlig sjukdom kan den emotionella spänningen behöva reduce-

ras genom att minska hotet eller ta avstånd från vissa aspekter av den hotfulla situationen fram 

till dess att förmågan finns att möta den i sin helhet. Emotionella strategier är av betydelse för 

att upprätta hopp om moral och kunna fungera i vardagen utan att bli handlingsförlamad av 

smärtsamma känslor. Johansson (2007) menar att detta beteende troligen är vanligare vid hög 

grad av stress samtidigt som upplevelsen av ett begränsat utbud av handlingsalternativ kan 

infinna sig. De probleminriktade strategierna används i större utsträckning, då situationen 

uppfattas som mer hanterbar. 

 

4. Metod och empiriskt material 

4.1 Val av metod  

För att besvara syftet i denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod, baserad på halv-

strukturerade intervjuer, som varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Att genomföra intervjuer innebär ett samtal mellan forskare och 

deltagare, där forskaren får kunskap om det tänkta undersökningsämnet. Detta samtal kan 

uppfattas som ett komplicerat samspel då kunskapsinhämtningen är beroende av hur interak-

tionen mellan undersökaren och intervjupersonen gestaltar sig. Intervjuns kvalitet påverkas av 

hur pass skicklig undersökaren är på att få fram informationsrika och detaljerade eller relevan-

ta beskrivningar från intervjupersonerna. Det handlar till stor del om undersökarens inlevelse-
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förmåga, att kunna lyssna på och samtala med intervjupersonen. Undersökarens viktigaste 

uppgift är att få intervjupersonen att berätta om sin upplevelsesituation i vissa begränsade 

avseenden (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005). En kvalitativ studie med intervjuer, ger en 

djupare och mer detaljerad förståelse av undersökningsämnet till skillnad från en kvantitativ 

studie med enkäter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Undersökaren behöver ha en genomtänkt plan för vilken typ av frågor som är relevanta att 

ställa i studien. Som en del av vår planering har vi gjort en intervjuguide (bilaga 3) som har 

fungerat som stöd vid genomförandet av intervjuerna. Den består av i förväg, väl formulerade 

frågor, som intervjupersonen skall besvara i en viss turordning. Intervjufrågorna skall vara 

formulerade på samma sätt till alla respondenter (Larsson m.fl., 2005).  

Intervjuguiden ger oss en viss struktur i samtalet och fungerar som en ram, om respondenterna 

tappar fokus och pratar om saker som är utanför ämnet. Dessutom ges också möjlighet att 

ställa följdfrågor, vilket kan bidra till att bilden av hur stödbehovet ser ut blir mer detaljerad 

samtidigt som samtalet kan upplevas som mer öppet och lättsamt. För att undvika missför-

stånd är det viktigt att kunna ställa frågor om sådant som känns oklart från intervjuarens sida. 

Genom att ge respondenten möjlighet att fritt uttrycka sitt behov av stöd har vi fått ett material 

som vi sedan har kunnat analysera och diskutera. 

 

4.2 Urval 

Denna studie fokuserar på en speciell grupp individer, vilket har inneburit att valet av våra 

åtta respondenter har skett utifrån ett strategiskt urval med vissa kriterier (Holme & Solvang, 

1997), som är att respondenterna ska vara över 18 år och anhöriga till en alkohol- eller narko-

tikamissbrukare. Missbrukaren ska ha ett pågående missbruk eller nyligen ha avslutat sitt 

missbruk. För att hitta sju av dessa anhöriga har vi kontaktat en anhörigkonsulent och en sam-

talsbehandlare på en öppenvårdmottagning som har kontakt med anhöriga till missbrukare. 

Anhörigkonsulenten är en kommunanställd person som arbetar förebyggande genom att hitta 

personliga lösningar som ska underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet för 

den anhörige. Den åttonde respondenten fann vi i en av författarnas bekantskapskrets.    

De verksamheter och anhöriga som vi har vänt oss till, finns i en mellanstor kommun i Sveri-

ge. Verksamheterna har hjälpt till med att fråga anhöriga om de vill medverka i denna studie. 

Från dessa har vi fått kontakt med sju respondenter och den sista respondenten har vi funnit i 

en av författarnas bekantskapskrets.  

 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Tänkta intervjupersoner, anhöriga till missbrukare, kontaktades först via anhörigkonsulenten 

respektive samtalsbehandlaren (våra kontaktpersoner). Kontaktpersonerna frågade ett antal 

anhöriga om de ville delta i studien och med deras godkännande skickades studiens missiv-

brev (bilaga 1) ut till de tänkta intervjupersonerna, även detta via kontaktpersonerna. I missiv-

brevet informerades om studien och dess syfte, vikten av de anhörigas medverkan, de etiska 

aspekterna samt kontaktuppgifter till författarna och dess handledare. Missivbrevet gav de 

anhöriga möjlighet att i lugn och ro fundera över om detta var något de ville delta i. Samtidigt 

som kontaktpersonerna vidarebefordrade missivbrevet delgavs författarna de anhörigas kon-

taktuppgifter. Därefter togs en telefonkontakt med de anhöriga för att förvissa oss om att de 

fortfarande var intresserade av att delta i en intervju. Då samtycke gavs bokades en tid för 

intervju. De anhöriga fick möjlighet att välja tid och plats för intervjun och i de fall de anhöri-

ga inte hade något förslag så presenterades alternativa lösningar för intervjuplats.  
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En utformad blankett med bakgrundsfakta (bilaga 2) samt en intervjuguide användes vid in-

tervjuerna. En testintervju genomfördes med en anhörig till en missbrukare i syfte att pröva 

guidens kvalitet. Pilotrespondenten fann vi i en av författarnas bekantskapskrets. Valet av att 

använda oss av en pilotrespondent från bekantskapskretsen grundar sig i att antalet responden-

ter från de två olika verksamheterna var begränsat. Efter testintervjun redigerades delar av 

intervjuguiden då vi upplevde att vi inte fick in tillräckligt med material med våra dåvarande 

frågor. Intervjuguiden utökades med ytterligare frågor, några frågor togs bort och vissa frågor 

omformulerades. Frågorna ställdes i en förutbestämd turordning och möjlighet till följdfrågor 

fanns. Vid sex av intervjutillfällena deltog båda författarna. En författare höll i själva inter-

vjun och den andre författaren förde stödanteckningar och kom med följdfrågor. Vid två in-

tervjutillfällen var vi dock bara en intervjuare, vilket inte var planerat.  

Tre intervjuer genomfördes i respektive respondents hem och de andra intervjuerna skedde i 

ett grupprum på ett lärosäte. Då respondenterna inte hade förslag på var de ville att intervjun 

skulle äga rum, föreslog vi att intervjun skulle genomföras på lärosätet. Detta för att säkerstäl-

la att intervjun skedde i en lugn miljö. Intervjuerna pågick mellan 15 och 60 minuter, beroen-

de på intervjupersonernas vilja att berätta om sina erfarenheter samt intervjuarnas förmåga att 

följa upp svaren. Inför varje intervju redogjordes studiens syfte och de forskningsetiska prin-

ciperna. Vid alla intervjuer användes diktafon, med samtliga respondenters godkännande, i 

syfte att dokumentera det insamlade materialet. Efter varje intervju fick respondenten möjlig-

het att ställa frågor eller framföra egna tankar och funderingar kring intervjun och dess ämne. 

Författarna försäkrade sig om att en ytterligare kontakt med respondenten fick tas om det upp-

stod frågor kring det insamlade materialet. Även respondenterna informerades om att de hade 

möjlighet att kontakta författarna igen, om de ville göra tillägg eller stryka något ur intervjun. 

Respondenterna fick en symbolisk present, bestående av en chokladask eller karamellburk, 

som tack för deras deltagande. Varje intervju transkriberades och raderades från diktafonen. 

Citaten från intervjuerna är i studien grammatiskt korrigerade för att få ett förståeligt språk.    

  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

För databearbetning och analysering av studien används en hermeneutisk inspirerad metod. I 

den är det tolkning av text som är det centrala, förståelse av textens mening. Det finns två sätt 

att inrikta sig på i textens budskap, genom det manifesta eller latenta budskapet. Det förra kan 

utläsas ganska direkt på raderna, medan det senare inte kan utläsas direkt utan kräver djupare 

läsning av texten och dess innebörd (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007).  

I hermeneutiken diskuteras tre tolkningsperspektiv. För texttolkaren gäller det att skilja mel-

lan vad texten betyder för mig som forskare och vad texten betyder för avsändaren. Det tredje 

perspektivet utgör en fråga om vad texten betyder för en mer eller mindre specificerad grupp 

av mottagare (Esaiasson m.fl., 2007). Denna studie utgår från ett forskarperspektiv då vi ska 

tolka det insamlade materialets betydelse för oss. Det vill säga att respondenterna förmedlar 

information till oss och att det är vår uppgift att tolka det han eller hon vill förmedla.  

Lättast att förstå en text är om det tidsmässiga, det sociala och kulturella avståndet är litet. 

Texter från andra tidsepoker och från socialt och kulturellt främmande miljöer är svårare att 

förstå. För att kunna förstå texten är undersökarens förförståelse av stor betydelse men inte 

avgörande. Dock ska medvetenhet finnas om att två forskare med olika erfarenheter kan läsa 

en och samma text på olika sätt (Esaiasson m.fl., 2007). 

I hermeneutiken är det viktigt med den hermeneutiska spiralen vilken innebär att för att förstå 

innebörden av ett ord i en specifik text måste hänsyn tas till hela texten. När undersökaren 
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sedan har förstått vad som menas med ordet i det specifika sammanhanget så kanske hela tex-

ten framstår på ett annat sätt (Esaiasson m.fl., 2007).  

En transkribering av intervjuerna har genomförts. Utifrån det insamlade materialet har vi gjort 

en hermeneutisk texttolkning med det latenta budskapet som grund. Vi anser inte att inter-

vjumaterialet är så pass omfattande och djupgående att en texttolkning med manifest budskap 

är aktuell. Texttolkningen underlättas av att respondenterna är eller nyligen har varit i behov 

av stöd, vilket gör att texten innefattar deras nyligen upplevda stödbehov. Texttolkningen un-

derlättas även av att det tidsmässiga, det sociala och kulturella avståndet är litet. Det innebär 

att den text vi tolkar inte innehåller alltför olika aspekter gällande vilken typ av stöd respon-

denterna är i behov av och hur respondenterna upplever stödinsatsen. Författarna har lika 

mycket erfarenhet av undersökningsämnet vilket har lett till att texten har tolkats på liknande 

sätt.  

Utifrån det insamlade materialet har meningskategorisering genomförts, där respondenternas 

uttalanden har delats in i mindre sammanfattande meningar för att få ut de svar som är mest 

återkommande. Därefter har svaren delats in i två teman som är kopplade till studiens fråge-

ställningar.     

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet handlar om hur forskaren observerar, identifierar och mäter det han eller 

hon säger sig mäta. Validitet delas upp i två kategorier, extern och intern validitet. Det första 

innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens observationer och teoretiska 

idéer. I långvariga, kvalitativa studier är den interna validiteten en styrka för att säkerställa en 

hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer. Det senare handlar om i 

vilken utsträckning resultaten går att generalisera. Generaliserbarheten kan vara ett problem 

för kvalitativa forskare, då de använder sig av fallstudier och begränsade urval (Bryman, 

2001). 

Reliabilitet handlar om frågornas tillförlitlighet, hur intervjuaren mäter och om han eller hon 

har använt rätt mätinstrument. För att en studie ska ha en hög reliabilitet krävs att flera under-

sökningar efter varandra ger samma resultat eller att flera intervjuare ställer frågor om samma 

sak och får samma svar. Om reliabiliteten är låg kan det bero på att det mätinstrument som 

använts har varit dåligt. Exempel på dåligt mätinstrument kan vara att frågorna som ställts har 

varit otydligt formulerade eller att svarsalternativen har varit oklara. Men låg reliabilitet kan 

lika gärna påverkas av beteendet hos intervjuaren eller av andra tillfälliga eller slumpmässiga 

omständigheter kring en intervju (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 

För att säkerställa studiens validitet har en provintervju genomförts med en anhörig, för att 

testa intervjuguidens kvalitet. Utifrån provintervjun har intervjuguiden justerats något för att 

få så tydliga frågor som möjligt. Teknisk utrustning i form av diktafon har använts för att sä-

kerställa studiens reliabilitet, detta för att minska risken att gå miste om viktig information. 

Om endast anteckningar förs kan det vara lätt att viktig information går förlorad, då intervjua-

rens tillstånd kan påverka anteckningarnas innehåll och intervjusituationen i stort. Före varje 

intervju testades alltid diktafonen.  

Både pilotrespondenten och en respondent har tagits ur en av författarnas bekantskapskrets. 

Vi är medvetna om att valet av respondenter kan äventyra studiens validitet och reliabilitet, 

men för att minska risken för detta valde vi att låta den andre författaren, som inte var bekant 

med respondenterna, hålla i intervjuerna. 
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4.6 Etiska frågor 

I all forskning ska forskare beakta de etiska aspekterna i forskningsprocessen. Det betyder att 

forskaren och forskningsprojektet måste följa och beakta vissa regler för att få utföra sin 

forskning. Forskningens ämne kan vara av mycket känslig karaktär och det är då viktigt att de 

som deltar i forskningsprojektet möts med respekt och ödmjukhet, då personerna kanske be-

rättar om upplevda erfarenheter som kan riva upp mycket starka känslor.  

De etiska riktlinjerna som forskare ska tänka på enligt Larsson m.fl. (2005) innefattar infor-

merat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att forskaren 

informerar intervjupersonen om vad som är syftet med forskningsprojektet och hur forskning-

en kommer att genomföras. Det är viktigt att informera intervjupersonen om att det är frivil-

ligt att delta i undersökningen samt vilka risker som kan finnas med att delta i studien. Inter-

vjupersonen ska också informeras om att denne kan avbryta sitt deltagande när helst han eller 

hon vill. Konfidentialitet syftar till att skydda de persondata som används under forsknings-

processen. I den slutliga rapporten bör det inte finnas uppgifter som går att koppla till upp-

giftslämnaren. Ingen ska kunna spåra vem som har blivit intervjuad. Det är viktigt att inter-

vjupersonen känner sig trygg med att lämna ut uppgifter om sig själv eller andra och det är då 

viktigt att forskaren kan garantera att uppgifterna är inom ramen för konfidentialitet. Som 

forskare är det viktigt att tänka på vilka konsekvenser det kan få för den deltagande. Målet 

som forskare ska vara att i så liten utsträckning som möjligt, förorsaka lidande för intervjuper-

sonen (Larsson m.fl., 2005). 

I den här studien har respondenterna kontaktats via ett missivbrev där de delgivits information 

om studiens syfte, de etiska aspekterna och att intervjun skulle spelas in. Samma information 

fick respondenterna också vid intervjutillfället. De har blivit informerade om att den informa-

tion som de delar med sig av ska komma att hanteras konfidentiellt. Detta för att responden-

terna ska känna sig trygga med att lämna ut sig själva och sina uppgifter till den aktuella stu-

dien. De garanteras anonymitet i undersökningen, annars kan deras integritet kränkas. De ska 

bemötas med respekt då de är viktiga informationskällor till studien samt har mycket kunskap 

om studiens ämne. Det är därför också viktigt att som författare, vara väl förberedd inför in-

tervjuerna och ha en intervjuguide som har prövats på andra i syfte att se om frågorna går att 

använda. Samtliga intervjuer har spelats in, vilket respondenterna fick information om redan i 

missivbrevet. Vid intervjun fick respondenterna även information om att en inspelad intervju 

ger större chans till att författarna får ta del av så korrekt information som möjligt och på så 

sätt kunna ge en rättvisare bild av resultaten. Med den informationen kunde respondenterna 

godkänna att intervjun fick spelas in. För att ytterligare stärka respondenternas anonymitet i 

studien är samtliga namn ändrade.   

 

5. Resultat och analys 

 

Vi har, enligt de forskningsetiska principerna använt oss av påhittade namn på de intervjuade 

respondenterna, i syfte att garantera deras anonymitet. 

Vårt mål har varit att hitta respondenter som har någon form av stödinsats i nuläget. Men på 

grund av missförstånd och otydlighet är det tre respondenter som, för närvarande, inte har 

något anhörigstöd. Två av dessa har deltagit i någon stödverksamhet fram till år 2011, dock 

har de under det senaste året endast haft sporadisk kontakt med verksamheten. Den tredje 

respondenten har överhuvudtaget inte deltagit i någon stödverksamhet. Vi bedömer att detta 

inte har haft någon avgörande betydelse för studiens resultat.         
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Det resultat som har framkommit i vår studie går att koppla till tidigare forskning på så sätt att 

den tidigare forskningen belyser och styrker delar av våra resultat. Vi kommer nedan att redo-

göra för lite bakgrundsfakta om respondenterna, därefter redovisas resultatet kopplat till tidi-

gare forskning och teori. 

I studien har åtta respondenter deltagit, varav sju kvinnor och en man, i åldrarna 19-67 år. 

Respondenternas högst avslutade utbildning har varierat från högstadieutbildning till högsko-

leutbildning. En av respondenterna innehar sjukbidrag, en är pensionär, två studerar på gym-

nasial nivå, en studerar på högskola och resterande förvärvsarbetar som undersköterska, lärare 

och distriktssköterska. Respondenternas familjesammansättning ser ut enligt följande, fem 

personer lever med en partner i samma hushåll, tre personer är ensamstående. Fem av respon-

denterna har barn, i åldrarna 7-48 år. Relationen som den anhörige har till den som missbrukar 

är dotter, syster, partner samt förälder till ett eller flera barn. Resultatet berör tio missbrukare, 

då en anhörig är förälder till två barn och en anhörig har två missbrukande föräldrar. Endast 

en av respondenterna bor tillsammans med sin missbrukande sambo och en annan respondent 

bor periodvis tillsammans med sina missbrukande föräldrar. Övriga respondenter bor inte 

tillsammans med den närstående som missbrukar. Av de personer som missbrukar är det sju 

personer som dricker alkohol, en person som använder narkotika och två personer som både 

dricker alkohol och använder narkotika. Det har framkommit att tre av personerna som miss-

brukar dessutom har psykisk ohälsa. Missbruket har pågått mellan två och 15 år, enligt de 

anhörigas vetskap. De som missbrukar, dricker eller använder narkotika i perioder eller mer 

eller mindre hela tiden. Två personer missbrukar inte idag, men har haft ett pågående miss-

bruk fram till våren år 2010. De anhöriga till dessa två missbrukspersoner deltar idag inte i 

någon stödverksamhet. Av alla respondenter har sju personer tagit del av någon form av stöd-

verksamhet från ett par månader upp till sex år. En respondent har inte tagit del av någon 

stödinsats. 

 

5.1 Anhörigas behov av stöd 

1. Vilket stöd upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk att de är i 

behov av? 

I vår studie har det framkommit att samtliga respondenter har eller har haft ett behov av att få 

hjälp med att hantera sin situation som anhörig. Det upplevda behovet av stöd har inneburit 

någon form av samtalsstöd vilket har varit en bra stödform för flertalet av respondenterna. 

Behovet av samtal har i denna studie i första hand inneburit enskilda samtal med en profes-

sionell samtalskontakt, men även ett behov av samtal med andra anhöriga och med familj och 

vänner har funnits. För flertalet respondenter har samtal med professionella samtalskontakter 

kombinerats med samtal med familj och vänner eller andra anhöriga. En del av respondenter-

na har, i mindre utsträckning, även fått anhörigstöd i form av föreläsningar eller fått erbjudan-

de om att delta i sociala aktiviteter, till exempel fika med andra anhöriga. Föreläsningarna och 

de sociala aktiviteterna har endast förekommit vid ett fåtal tillfällen men har varit en uppskat-

tad insats. Så här säger Lena, som har en missbrukande pappa, angående betydelsen av att 

samtala med en professionell samtalskontakt:  

Det har haft jättestor betydelse för mig. Jag tror på samtalets kraft. Öppenvårdmottagningen har visat mig 

lite av de rätta verktygen. Hur jag ska förhålla mig till det liv jag lever just nu och fokusera på rätt saker. 

Så det har varit jätte, jättebra, tycker jag.  

De flesta respondenter upplever inte situationen som hanterbar, förrän de har tagit del av en 

stödinsats i form av samtal och då oftast samtal med en professionell samtalskontakt. Re-

becka, vars båda föräldrar är missbrukare, beskriver kort hur hon, mer och mer, upplever situ-

ationen som hanterbar då hon har fått en professionell samtalskontakt. ”I början var det lite så, 
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men det har blivit bättre allt eftersom jag får gå och prata”. Även Ellinor som inte har deltagit 

i någon stödinsats upplever ett behov av ett kommunikativt stöd i form av samtal i grupp eller 

samtalsforum på internet. Hon har dock inte sökt denna hjälp.   

Lenas och Rebeckas uttalanden om betydelsen av att samtala med en professionell samtals-

kontakt kan kopplas till Copello m.fl. (2005) studie som visar på vikten av samtal för den an-

höriga. Copello m.fl. förordar en insats i form av en femstegsmetod som innehåller samtal, 

information samt diskussion om hur de anhöriga ska bemöta missbrukaren. Denna metod, 

menar författarna, kan leda till att familjemedlemmarna ges möjlighet att utveckla mindre 

stress, förändra sitt coping-beteende, förbättra sitt sociala stöd till den missbrukande och 

andra samt minska de psykiska och socialpsykologiska symtomen.  

I Westlund (2009) skriver författaren om Antonovskys begrepp KASAM som innefattar tre 

komponenter, bland annat hanterbarhet, som handlar om att hitta en balans mellan belast-

ningar som individen är utsatt för och de resurser som individen har till sitt förfogande. En 

människas hanterbarhet beror på vad individen kan, vill, vågar och får använda sina egna och 

andras resurser till. Om obalans uppstår kan den hanteras på många olika sätt, till exempel 

genom att individen tillförs resurser för att få bättre möjligheter att klara av vardagslivet. Le-

nas uttalande visar till viss del det som hanterbarhet innebär, det vill säga att samtal kan leda 

till att den anhörige lär sig uppnå hanterbarhet genom att få vägledning och råd samt få stöd i 

hur denne kan använda sina egna och andras resurser. Många av respondenterna upplever inte 

situationen som hanterbar, innan de får ta del av enskilda samtal med en professionell sam-

talskontakt eller i grupp.   

Respondenterna uttrycker ett behov av att få prata med någon utomstående som inte tillhör 

familjen eller vänkretsen, eller med någon som är i en liknande situation det vill säga andra 

anhöriga. En utomstående är respondenternas benämning på en professionell samtalskontakt. 

De kallar även andra personer som befinner sig eller har befunnit sig i samma situation för 

likasinnade. Att samtala med professionella samtalskontakter eller andra likasinnade gör det 

lättare för den anhörige att öppna upp sig och prata om problemet, då dessa har ett mer objek-

tivt perspektiv på situationen och den professionelle samtalskontakten eller likasinnade perso-

nen kan komma med andra tips och råd, utöver det som den anhöriges familj och vänner kan 

ge. Daniel, som lever med en missbrukande sambo, beskriver betydelsen av att samtala med 

likasinnade på följande sätt:  

Det är svårt att få hjälp från någon som inte har varit med om det själv… Det är jättesvårt att prata med 

någon, vänner eller någon som inte har någon koll på det, eller vad man ska säga. Så det blir liksom att 

man får ta hjälp utav folk som själva har varit missbrukare eller lever med någon som har missbrukat. 

Gunilla, som har en före detta missbrukande son, uttrycker också vikten att få prata med lika-

sinnade: 

De har ju stor betydelse, för du får ju lära dig mycket, i och med att de är gamla missbrukare som är 

rena... De förstår ju liksom, de kan ju förklara missbruket för en på ett annat sätt, hur missbruket fungerar. 

Behovet att få prata med en professionell samtalskontakt eller en likasinnad kan kopplas till 

Westlunds (2009) beskrivning av KASAM:s begrepp begriplighet, vilket innebär en upplevel-

se av att den anhörige förstår sig själv, sin omgivning och sin tillvaro samt att han eller hon 

upplever sig vara förstådd. En människa med hög begriplighet har lätt att strukturera, ordna, 

kontrollera, fatta kloka beslut samt känna trygghet. Personen upplever att det finns en förklar-

ing till det som händer i dennes liv, oavsett om det kommer som en överraskning eller inte. I 

Daniels fall kan vikten av att samtala med en professionell samtalskontakt eller en likasinnad 

hjälpa honom att förstå sig själv, sin omgivning och sin tillvaro, då han utbyter erfarenheter 

med den likasinnade. Detta kan vara ett led i att främja sin hälsa och ett sätt att inte hamna på 

den ena ytterligheten av Antonovskys kontinuum. 
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Westlund (2009) menar även att människor som inte förstår och inte uppfattar sig som för-

stådda kan beskrivas som oroliga, rädda och onödigt hjälplösa. Begriplighet kan stärkas ge-

nom information, kunskap och kommunikation vilket den professionelle samtalskontakten 

eller den likasinnade kan bidra med. Utifrån respondenternas svar är det dessa människor som 

i stor utsträckning, genom sin livserfarenhet eller objektivitet, kan ge den anhörige informa-

tion och kunskap om missbruksproblematiken. 

Respondenterna upplever att samtalsstödet hjälper dem med tips och råd gällande bemötandet 

av missbrukaren, att strukturera vardagen, att fokusera på sig själv, att hitta rätt verktyg samt 

att sätta gränser. Flera respondenter berättar om en osäkerhet i bemötandet gentemot missbru-

karen. Vad ska den anhörige prata om, vad ska den anhörige inte prata om med den som 

missbrukar? Vad får den anhörige göra, vad får den anhörige inte göra i missbrukarens när-

het? Får den anhörige till exempel ta en snaps på midsommarafton, då den missbrukande per-

sonen är närvarande?  

Ellinor som inte har tagit del av någon stödinsats, uttrycker sina funderingar i hur hon ska 

bemöta sin missbrukande bror: 

Jag kanske bara, utan att jag vet om det, underlättar för den personen att fortsätta missbruka, genom att 

inte ställa frågor, som man kanske borde. Man vill inte såra den eller man vill inte veta kanske, man kan-

ske inte vill att den personen ska ljuga för en. 

Hon säger vidare att hon som anhörig inte vågar fråga och att det är sådant som de borde få 

stöd i. Som anhörig vill hon veta om hon gör rätt eller fel och få råd i att tänka på andra sätt. 

Dessa frågor är troligtvis normalt att den anhörige funderar över, dock ska de anhöriga inte 

vara rädda för att visa sin oro och sitt engagemang gentemot den som missbrukar. Copello 

m.fl. (2005) menar att en sådan oro och ett sådant engagemang kan påverka missbrukaren att 

ändra sitt beteende på så sätt att han eller hon reducerar sitt alkohol- och narkotikaintag samt 

att eventuella psykiska och fysiska problem, som kan uppstå kring missbruket, minskar. 

Att få hjälp genom samtal, med att strukturera vardagen och att fokusera på sig själv, innebär 

för respondenterna att lära sig att leva sitt eget liv och låta missbrukaren ansvara för sitt. Detta 

är dock en lång process att lära sig hantera, det är till exempel inte lätt att som förälder ”klippa 

navelsträngen” och lämna över ansvaret helt och hållet till sitt barn/vuxna barn. Gerd är en av 

de respondenter som har svårt att fokusera på sig själv. Hon har två vuxna missbrukande barn 

och tycker att det är svårt att bryta kontakten med sina söner samt sätta gränser. Hon säger 

följande: 

Jag har ju funnits där på något sätt, hela tiden. Sen när det har gått åt skogen, då har man kommit till 

mamma. Då har det ju blivit känslomässigt… man kan ju titta på deras ålder och de är ju inga barn. Men 

för mig är de barn och det är inte frågan om att jag ska släppa, klippa navelsträngen och sådana där saker, 

utan jag vill bara inte att det ska hända någonting. 

Gränssättning är en svår del i att bemöta den som missbrukar och det påtalar även Björklid 

(1990) där han i sin artikel, redovisar för Stang och Lorentzens studie. Han skriver om föräld-

rar som tycker det är svårt att sätta gränser. Föräldrarna är rädda för att stöta bort sina barn då 

de till exempel måste ”stänga dörren” när barnen inte uppfyller de krav som föräldrarna ställer 

på dem för att de ska få bo kvar hemma. Krav som kanske innebär att barnen måste hålla sig 

borta från sitt missbruk. Att få samtala och diskutera med någon professionell samtalskontakt 

eller likasinnad kan hjälpa den anhörige att stärka sig själv och fatta jobbiga beslut men som i 

längden kanske ger positiva konsekvenser för den som missbrukar.     

Att strukturera vardagen kan innebära att hitta sätt att hantera det vardagliga livet, trots att 

mycket fokus läggs på missbruksproblematiken. På grund av detta offrar de anhöriga mycket 

av sig själva, vilket också Peled och Sacks (2008) nämner i sin studie om kvinnor i missbruks-

förhållanden. Där upplever kvinnorna att de ger upp mycket av sig själva för att skapa en 
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trygg miljö för sig och barnen och för att dölja missbruket i familjen. Många kvinnor känner 

sig inte nöjda med sina liv och att förverkliga sig själva prioriteras inte.  

Genom samtalen får respondenterna hjälp med att fokusera på sig själva och stöd i att priorite-

rar sina egna behov. Denna obalans i prioritering av sig själva kan leda till att anhöriga upple-

ver stress, inget annat hinns med, då de ständigt oroar sig för missbrukaren. 

Andra sätt att strukturera och hantera vardagen, förutom samtal, är att de anhöriga har någon 

form av fritidssysselsättning eller deltar i någon form av aktivitet, som att umgås med vänner 

och pojkvän, springa, ta en promenad, tillbringa tid vid kolonilotten, spela golf, skriva, läsa 

böcker eller lyssna på musik. Utifrån Johanssons (2007) beskrivning av att hantera hot kan 

dessa aktiviteter vara olika coping-strategier som de anhöriga använder sig av för att få sin 

vardag att fungera. Johansson delar in coping-strategier i två huvudformer varav den ena hu-

vudformen handlar om emotionellt inriktad coping. Denna innebär att individen hittar olika 

psykiska strategier för att kontrollera eller eliminera själva upplevelsen av påfrestningen. Det 

kan till exempel handla om att undvika att tänka på problemet. Utifrån detta kan de anhörigas 

fritidsaktiviteter vara ett sätt för dem att inte tänka på den som missbrukar och dennes pro-

blematik utan den anhörige kan genom aktiviteten fokusera på sig själv och andra saker i li-

vet. Har den anhörige inga speciella intressen eller inte deltar i någon fritidsaktivitet kan sam-

talen med en professionell samtalskontakt vara ett redskap för att hitta ett intresse. Vet han 

eller hon vilka intressen denne har kan samtalen få honom eller henne att börja delta eller att 

fortsätta med sitt intresse i syfte att stärka fokus på sig själv. Har den anhörige inga fritidsin-

tressen kan det lätt bli att han eller hon sitter hemma och tänker på det som rör missbrukspro-

blematiken och kopplar bort världen utanför. Den anhörige stänger in sig psykiskt och fysiskt 

vilket kan påverka personens hälsa. 

En faktor som nämns fler än en gång är att de anhöriga är väldigt starka psykiskt och duktiga 

på att klara sig själva. Peled och Sacks bekräftar i sin studie från år 2008 att kvinnor upplever 

sig själva som psykiskt starka. En styrka som är relaterad till deras förmåga att leva och fun-

gera på många plan, i en verklighet som är förenad med svårigheter och känslomässig stress. 

Sofia som har levt med en missbrukande make berättar att det alltid i slutänden är hon som 

har tagit med barnen på semester och fritidsaktiviteter samt skött hemmet. Att vara psykiskt 

stark innebär för henne att hon har tagit mycket ansvar och varit tålmodig när det gäller sin 

före detta makes missbruk vilket har haft en negativ inverkan på familjen, då barnen har 

kommit i skymundan. Samtalen med en professionell samtalskontakt har hjälpt henne att se 

detta och även stärkt henne i att sätta gränser gentemot sin före detta make.  

Respondenterna upplever att samtalen ger dem stöd att hitta de rätta verktygen och att bemöta 

missbrukaren och dennes problematik. Hjälp att hitta de rätta verktygen innebär för dem att de 

får stöd i att hitta strategier i att förhålla sig till missbruket. Ett verktyg kan handla om att sätta 

gränser mot personen som missbrukar, som att inte ge honom eller henne pengar eller inte 

öppna dörren när personen vill komma in, då missbrukare kan vara väldigt våldsamma och 

manipulativa. De kan, enligt en respondent, jämföras med ”Dr Jekyll och Mr Hyde”. Kerstin, 

vars son har varit missbrukare, beskriver detta: ”Ja, han stal och slog sönder och han slog ju 

även mig… De blir alltså som två personer, de blir jättekonstiga”. Missbruket, då speciellt av 

narkotika, gör att missbrukaren beter sig och upplevs vara två personer då han eller hon ena 

stunden är och lugn och trevlig och den andra våldsam och aggressiv. Kopplingen mellan 

missbruk och våldsamt beteende redovisas i Kindstedt m.fl. studie från år 1995. Där fram-

kommer det att 75 procent av alla våldsbrott är direkt alkoholrelaterade, 33,8 procent av 

våldsbrotten begås i hemmiljö och gärningsmannen är i 92,5 procent av fallen en man. Kers-

tins son är den man som har misshandlat henne i hennes bostad. Han missbrukade dock inte 

alkohol utan narkotika. Samtalen har hjälpt henne att förstå sin missbrukande son och hans 
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beteende då han har varit narkotikapåverkad samt hjälpt henne att skilja på sin son som person 

och hans beteende. Detta har lett till att de idag har en bra relation.     

Många av respondenterna anser att samtalen med en professionell samtalskontakt och en lika-

sinnad är en mycket viktig del, men även stöd och samtal från familj och vänner är av bety-

delse. Trots att flera respondenter uttrycker familjens och vännernas stora betydelse, menar de 

samtidigt att de inte vill använda sin familj och sina vänner som ”psykologer”, då detta kan bli 

en för stor belastning för dessa personer. De upplever också att de inte kan prata om allting 

med sina nära och kära. Detta är något som Kindstedt m.fl. (1995) tar upp i sin artikel där det 

i en nämnd studie framkommer att det sociala stödsystemet är en viktig faktor för den enskil-

des psykosociala välbefinnande. Det är av betydelse att ha ett socialt nätverk men, enligt stu-

diens resultat, vill respondenterna inte använda sina nära och kära för mycket, i rädsla att för-

lora kontakten med dem. Det i sig kan bli en ond cirkel som gör att de anhöriga står där en-

samma utan socialt stöd. Den anhöriges samtal med professionella samtalskontakter eller lika-

sinnade kan bidra till att dennes närstående inte behöver få rollen som psykolog då mycket av 

den anhöriges funderingar och tankar kan diskuteras med den professionella samtalskontakten 

eller de likasinnade. På detta sätt kan den anhörige behålla sitt sociala stödsystem utan att han 

eller hon belastar dem för mycket och denne behöver heller inte vara rädd för att stöta bort 

dem med sina återkommande funderingar.  

Ett socialt stöd är viktigt då de anhöriga kanske lever i ett förhållande eller i en miljö som 

omfattas av konflikter, social isolering, familjevåld och olika former av stress. Moos m.fl. 

(1990) menar att anhöriga i dessa miljöer oftast uppvisar psykiska problem, där både barn och 

partner uppvisar depressiva symtom. En av våra respondenter Daniel, som lever med en miss-

brukande sambo, uppger att han kan hamna i depressiva perioder där han upplever kaos i li-

vet. Han får ångest och panikattacker och han orkar inte ta sig upp ur sängen. Han utrycker 

det så här: ”… då blir det att man går ner sig psykiskt, man orkar som sagt inte leva med var-

dagen och då vet man, det är bara hemma man sitter… Man går helt enkelt in i väggen”. Da-

niels citat visar att han vissa stunder saknar meningsfullhet med livet. Meningsfullhet är enligt 

Westlund (2009) en motiverande komponent och en upplevelse av att livet har en mening. En 

individ som inte upplever meningsfullhet, anser sig inte ha något att leva för, denne upplever 

meningslöshet, ointresse och tomhet. Individen kan uppvisa uppgivenhet och oförmåga till 

engagemang. Daniel tar sig alltid upp ur det ”mörka hålet”, men hur han lyckas med det vet 

han inte riktigt själv. Han pratar om kärleken till sin sambo som en möjlig faktor till att han 

inte fastnar i ”mörkret”. Daniel påpekar även att samtalen med en professionell samtalskon-

takt spelar en stor roll för hans fortsatta kamp i ett missbruksförhållande och i uppbyggnaden 

av att känna meningsfullhet med livet. Daniel upplever att han har ett socialt nätverk, dock har 

han svårt att prata med dem om sina bekymmer. Därför blir samtalen med professionella sam-

talskontakter viktiga för Daniel då han kan bearbeta sina problem och samtidigt ha kvar sitt 

sociala nätverk. Vad är det som gör att Daniel på något sätt kan ta sig upp och klättra mot 

ljuset? Gassne (2008) nämner den stress och de stressorer som kan ha en positiv inverkan på 

individen och dennes hälsa. Gassne (2008) menar att stress, för vissa, kan upplevas som en 

belastning medan den för andra ses som en utmaning, beroende på de individuella egenska-

perna. Daniel utsätts för en stark stress, vilket kan vara en orsak till att han har sökt hjälp, en 

hjälp som i sin tur kan främja hans hälsa. 

Trots att de flesta respondenter upplever de befintliga stödinsatserna från kommunen och 

andra organiserade stödverksamheter som positiva, finns önskemål från några få av dem om 

andra typer av stödinsatser, till exempel praktiska övningar, så som yoga, avslappningsöv-

ningar och antistressprogram, psykoterapisamtal, samtal i anhöriggrupper samt forum på in-

ternet där de kan chatta med andra anhöriga eller hämta information. Kerstin som är förälder 

till en före detta narkotikamissbrukande son, är nöjd med det anhörigstöd som har getts från 
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både kommunen och andra organiserade stödverksamheter. Hon talar starkt för föreningen 

FMN som hon har varit medlem i då föreningen har funnits i kommunen. Så här säger hon 

utifrån sin erfarenhet: 

Det här med samtal är jättebra, men jag tycker även att grupper är bra. Det finns ju många föräldrar som 

är drabbade… Sådana grupper där föräldrar kan mötas och träffas och utbyta åsikter tror jag skulle vara 

jättebra. Särskilt föräldrar som nyligen har fått reda på att deras barn börjat med ett missbruk. Det är jätte-

svårt att veta hur man ska bete sig och hur man ska göra.      

Kerstin hoppas att FMN eller liknande föreningar åter igen kommer att starta verksamhet i 

kommunen, då de enligt henne är av stor betydelse för anhöriga till narkotikamissbrukare. 

Björklid (1990) nämner i sin artikel, där han redovisar för Stang och Lorentzens studie, att det 

är viktigt för föräldrar att få prata med någon som har varit i samma situation som de själva 

och kan förstå den kris och sorg de befinner sig i. Professionell hjälp i form av psykologsam-

tal behöver inte alltid vara det primära. Han nämner här att Föräldraföreningen mot narkotika 

är ett sådant forum där anhöriga kan få detta stöd då många är eller har varit förälder till ett 

barn med narkotikamissbruk. Studien visar också att många föräldrar oftast eller inte alls har 

någon kunskap om narkotikamissbruk, vilket i sig påvisar att dessa föreningar är ännu mer 

betydelsefulla. Kerstin är med andra ord inte ensam om att ha denna åsikt gällande förening-

ars betydelse. 

Dessa önskemål om andra typer av stöd kan vara både svåra och enkla att uppfylla speciellt 

för en kommunal verksamhet, där mycket avgörs hur kommunerna väljer att prioritera. Kom-

munens prioriteringar beskrivs i Socialstyrelsens rapport (2010b). I vissa kommuner har lagen 

om anhörigstöd inneburit att de har gått in i en ny fas, där de antingen har utökat eller skurit 

ned på anhörigstöd, eller skapat en ny organisation för anhörigstödsarbete. Detta kan hänga 

samman med att respondenterna upplever en saknad av andra typer av stödinsatser beroende 

på hur kommunen, som studien utgår ifrån, har valt att organisera sin stödverksamhet.  

 

5.2 Anhörigas upplevelse av stöd 

2. Hur upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk stödet från kom-

munen och andra organiserade stödverksamheter? 

De flesta av respondenterna upplever att kommunens stödverksamhet, i form av samtal, kan 

tillgodose deras behov av stöd. Även de aktiviteter som inte är utformade som samtal är upp-

skattade av de flesta respondenter. En sådan aktivitet är till exempel en föreläsning anordnad 

för anhöriga eller lite fotmassage. Dessa kan vara ett komplement till samtalen då responden-

terna upplever dem som den huvudsakliga insatsen. Sofia som nyligen har skilt sig från sin 

missbrukande man, uttrycker på vilket sätt hennes behov blir tillgodosett och hur hon upple-

ver stödinsatsen i form av professionellt samtal: ”Den här kommunala öppenvårdsmottag-

ningen… känns ju som ett oerhört bra stöd… Personen som jag har träffat, tycker jag har gett 

många kloka vinklingar. Det känns jättebra att få prata med någon som verkligen kan den här 

problematiken”. 

Av de respondenter som inte upplever att kommunen kan tillgodose deras stödbehov är en 

respondent väldigt kritisk och missnöjd. Hennes missnöje handlar om socialtjänstens hanter-

ing och bemötande av henne som anhörig. De stödinsatser hon har blivit erbjuden är samtal på 

öppenvårdsmottagning tillsammans med familjen. Missnöjsamheten med öppenvårdsmottag-

ningen beror på att hon upplever att personalen inte tar hennes oro på allvar. En respondent 

har överhuvudtaget inte deltagit i någon stödverksamhet. 
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De flesta respondenter har även tagit del av stödinsatser från andra organiserade stödverk-

samheter utöver de kommunala. Även dessa upplevs kunna tillgodose stödbehovet hos flerta-

let respondenter, detta genom samtal men också genom bland annat olika öppenvårdsmottag-

ningar, anhörigkonsulent, skolkurator, kurator, Al-Anon, FMN (Föräldraföreningen mot nar-

kotika), Länkarna, S:t Lukas och kyrkoherde.   

Sofia, som deltar i både kommunal stödverksamhet och annan organiserad stödverksamhet, 

anser att båda verksamheterna uppfyller hennes behov av stöd. Hennes upplevelse kan kopp-

las till Kindstedt m.fl. artikel från år 1995. I denna artikel redovisas en studie där författarna 

tar upp Al-Anons betydelse för anhöriga och på vilket sätt verksamheten tillgodoser stödbe-

hovet. Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan ökad varaktighet och famil-

jemedlemmarnas deltagande i Al-Anon och en lägre rapporterad nivå av stress i familjen, 

både för alkoholisten och för dess familjemedlemmar. En annan undersökning som redovisas i 

Kindstedt m.fl. (1995) studie visar att ju längre hustrun har engagerat sig i Al-Anon, desto 

mindre sannolikt är det att hon använder sig av negativa coping-strategier. Som Johansson 

(2007) nämner använder sig individer av många olika coping-strategier. Den ena strategin kan 

vara bättre än den andra, lättast att avgöra vilken strategi som är bäst är genom att utgå från 

den situation personen befinner sig i. Utifrån detta kan det vara bra för den anhörige att elimi-

nera bort så många negativa coping-strategier som möjligt genom att delta i organiserade 

stödverksamheter så som Al-Anon. Den anhörige kan lägga fokus på de mest lämpade co-

ping-strategierna och har då kanske lättare att hantera situationen som anhörig till en missbru-

kare. 

Det salutogena perspektivet, som Westlund (2009) redovisar, behandlar även idén om att 

människor måste bli delaktiga och få möjlighet att påverka de faktorer som har betydelse för 

deras hälsa. Det innebär att människor kan lösa problem genom att fokusera på resurser, möj-

ligheter, önskningar, lösningar och framgångsupplevelser. Stödinsatserna som de anhöriga 

deltar i, oavsett om det är kommunala eller andra organiserade stödverksamheter, hjälper dem 

att fokusera på de förut nämnda faktorerna och på så sätt bidra till att de anhöriga kan upprätt-

hålla en god hälsa. 

De flesta respondenter som deltar eller har deltagit i en kommunal stödverksamhet är nöjda 

med den befintliga insatsen. Dock är den första kommentaren från dem att kommunens in-

formation gällande stödverksamheterna är obefintlig. De upplever inte kommunens informa-

tion om anhörigstöd som lättillgänglig. En del säger att när de väl börjar söka information, så 

finns den att hitta, men den befintliga informationen bör vara lättare att finna, i fler medier 

och på fler platser.  

Gerd, med två vuxna missbrukande barn, är mycket kritisk till kommunens information: 

Ja, den är ju obefintlig. Jag menar, tittar man i Landstingskatalogen, står det ju inget om anhörigstöd 

där… Det finns ingenting här, men det skulle det ju finnas. Det gör ingenting att man annonserar mer än i 

bara det lokala bladet. 

Den dåliga informationen om anhörigstöd bekräftas även i Socialstyrelsens rapport från år 

2008, där det har framkommit att kommunen har svårigheter att nå ut med information till 

anhöriga som är i behov av stöd. I Socialstyrelsens rapport från år 2010b nämns också att 

kommunerna mycket sällan har informerat de anhöriga om den nya bestämmelsen i lagen om 

anhörigstöd, vilket stämmer överens med de anhörigas upplevelse av saknaden av information 

om anhörigstöd, från kommunerna. Westlunds (2009) beskrivning av KASAM:s begrepp be-

griplighet, kan kopplas till det ovan nämnda. Westlund skriver att människors upplevelse av 

begriplighet kan förstärkas genom information. 

Alla respondenter föreslår olika typer av marknadsföring, för att förbättra informationen om 

anhörigstöd till allmänheten, exempelvis olika kampanjer där kommunen och andra organise-
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rade stödverksamheter går ut på arbetsplatser och informerar, information i skolor, på sjukhus 

och bibliotek, reklam i tidningar till exempel Landstingskatalogen. Den bristfälliga informa-

tionen hänger också ihop med den dåliga samverkan, som respondenterna uppfattar att verk-

samheterna har. Det innebär att de olika verksamheterna inte känner till varandra och på så 

sätt heller inte kan hänvisa anhöriga till varandras verksamheter. Detta bristfälliga samarbete 

gäller såväl kommun och landsting som andra organiserade stödverksamheter. Lena, med en 

missbrukande pappa, säger följande angående samarbete: ”Nej, det finns inget samarbete och 

då jobbar jag ju ändå som distriktssköterska och borde kanske ha lite mer insyn i den kommu-

nala verksamheten. Men jag tycker att samarbetet är ganska dåligt”. Ett sådant samarbete mel-

lan kommun, landsting och andra organiserade stödverksamheter, anser Lena, bör kunna 

genomföras genom att verksamheterna delger varandra information om sina verksamhetsom-

råden, i form av till exempel foldrar. Att det finns brister i samarbetet mellan olika stödverk-

samheter får även stöd i Socialstyrelsens rapporter från år 2008 och år 2010b, som nämner att 

det är viktigt att socialtjänsten, frivilliga organisationer och hälso- och sjukvården utvecklar 

ett samarbete i stödet till anhöriga. Dessa rapporter visar att det inte har skett någon förbätt-

ring, under dessa år inom detta område. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet i denna studie är att undersöka vilket behov av stöd som vuxna anhöriga till alkohol- 

och narkotikamissbrukare har. Författarna avser att undersöka om dessa stödinsatser uppfyller 

anhörigas upplevda behov av stöd. Författarna avser också att undersöka hur anhöriga till al-

kohol- och narkotikamissbrukare upplever de stödinsatser de deltar i. Utifrån detta syfte är två 

frågeställningar formulerade: 

1. Vilket stöd upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk att de är i 

behov av? 

2. Hur upplever anhöriga till personer med alkohol- och narkotikamissbruk stödet från kom-

munen och andra organiserade stödverksamheter? 

Nedan följer en diskussion om studien har besvarat dessa frågeställningar. Vidare redogör vi 

för om teorin var tillämpbar och om resultatet gick att koppla till tidigare forskning. Slutligen 

diskuteras de brister som studien kan tänkas innehålla samt förslag på fortsatt forskning i äm-

net. 

  

6.2 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen anser vi har blivit besvarad genom att flertalet av respondenterna 

upplever sig vara i behov av stöd i form av samtal. Det har inneburit en professionell samtals-

kontakt från kommunen eller andra organiserade stödverksamheter eller samtal med andra 

personer som är eller har varit i en liknande situation. En del har fått stöd via föreläsningar. 

Dock har samtalen med professionella samtalskontakter eller samtalen med likasinnade upp-

skattats mest. Samtalen har hjälpt de anhöriga att fokusera på sig själva, hitta struktur i varda-

gen, lära sig att sätta gränser och hitta de rätta verktygen. Några få av dem har förutom samtal 

uttryckt ett behov av andra typer av stödinsatser. Ett av önskemålen är någon form av anhö-

rigstöd via internet. Det kanske redan finns, i annat fall skulle ett forum på internet vara en 

alternativ stödinsats där anhöriga kan prata och diskutera med varandra. Detta skulle gynna de 

personer som inte kan eller vill ta sig till en stödverksamhet. Andra förslag är praktiska öv-
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ningar, som yoga, avslappningsövningar och antistressprogram, psykoterapisamtal och samtal 

i anhöriggrupper. 

Studiens resultat stämmer överens med en del av den forskning som tidigare redovisats. I stu-

dien framkommer att samtal är den vanligaste stödinsatsen vilket kan kopplas till Kindstedt 

m.fl. (1995) och Copello m.fl. (2005) studier. Där visar det sig att samtal i form av deltagande 

i Al-Anon och femstegsmetoden antingen innebär samtal med andra anhöriga eller samtal 

med en professionell samtalskontakt, med visat positivt resultat för den anhöriges välbefin-

nande. De övriga artiklarna nämner inte det resultat som har framkommit i vår studie, dock 

skriver Peled och Sacks (2008) om att kvinnor upplever sig själva som underprioriterade och 

deras liv får stå tillbaka för den missbrukande partnern. Ett stöd för dessa kvinnor skulle kun-

na vara stöd och hjälp, i form av samtal för att lära sig att fokusera på sig själva och övriga 

familjemedlemmar, som inte är i missbruk. Våra respondenter har alla olika relationer till den 

missbrukande personen. Två av dem lever eller har levt i parrelation med en missbrukare. Den 

som har levt i en parrelation är kvinna och anser att hon har fått ta mycket ansvar när det gäll-

er barnen och hushållet då hon och maken levde tillsammans, vilket har lett till att hennes 

egna behov har blivit bortprioriterade. 

I Copello m.fl. (2005) studie framgår det att stöd till familjemedlemmar kan påverka missbru-

karen att ändra sitt beteende och få missbrukaren att ta emot hjälp. Stödinsatser som familjer-

na har fått ta del av har handlat om att utbilda dem i att konfrontera den som dricker genom att 

ställa krav på missbrukaren. De har fått hjälp att hitta familjeaktiviteter, som gör det svårt för 

missbrukaren att dricka. Med hänvisning till det ovan nämnda kan samtal och andra stödinsat-

ser hjälpa den anhörige att hantera missbrukarens problematik samt kanske få missbrukaren 

att ändra sitt beteende, vilket i slutänden kan gynna alla familjemedlemmarna.  

Vidare kan resultatet kopplas till studiens valda teoretiska referensram, utifrån Westlunds 

(2009) beskrivning av Antonovskys begrepp, KASAM. Att känna hög KASAM innebär att 

individen upplever situationen som hanterbar, med hjälp av egna och andras resurser, till ex-

empel genom samtal, där de kan få hjälp med att använda dessa resurser. Samtalen kan också 

hjälpa den anhörige att förstå sig själv och sin omgivning. Den tredje komponenten i KA-

SAM, meningsfullhet, kan också kopplas till studiens resultat på så sätt att respondenterna har 

försökt påverka sin situation som anhörig, genom att satsa energi och engagemang på att för-

bättra sin situation. Dock ser inte respondenterna sin situation som en utmaning, vilket är en 

del i att känna meningsfullhet.  

Johansson (2007) behandlar begreppet coping-strategier som är den andra delen i den teore-

tiska referensramen. Coping har sin utgångspunkt i inlärningsteorin som bygger på föreställ-

ningen om att individen kan åstadkomma förändring genom att påverka hur denne tänker. Det 

i sin tur påverkar hur personen upplever känslor som sedan påverkar hur man handlar. Genom 

livet skaffar vi oss mer eller mindre god förmåga att hantera problem, utmaningar och hot. 

Resultatet av den goda förmågan att hantera olika situationer beskrivs som att man ”mognar” 

eller får erfarenhet. Rollen som anhörig till en missbrukare kan innebära att den anhörige ut-

sätts för psykisk påfrestning som han eller hon tidigare i livet inte haft erfarenhet av att hante-

ra. Det blir viktigt att hjälpa den anhörige att utveckla sin coping-förmåga. Genom att den 

anhörige får stöd av en professionell samtalskontakt kan han eller hon träna sin coping-

förmåga och på så sätt hitta den strategi som passar honom eller henne bäst.   

I de anhörigas vardag ligger mycket fokus på att finnas till för missbrukaren och att lösa den-

nes problem. Det är en stress som medvetet eller omedvetet läggs på den anhörige och som 

denne måste hantera. Förutom att den anhörige ska tänka på sig själv och sin familj går också 

en stor del av tankarna till den som missbrukar, vilket i sig blir en psykisk påfrestning, som 

kan skapa mycket stress. En konsekvens av denna stress kan lätt bli att den anhörige eller fa-
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miljen isolerar sig från omvärlden. Många av de anhöriga anser sig, trots allt, ha ett fungeran-

de liv. I Kindstedt m.fl. (1995) artikel redovisas en studie som belyser vikten av ett befintligt 

och fungerande socialt nätverk för att inte isolering ska uppstå i familjen. Två av responden-

terna uttrycker specifikt en upplevelse av isolering och för dessa är stödinsatsen extra viktig, 

då den är deras enda riktiga hjälp. Stödinsatserna är mycket viktiga, då alla inte har familj och 

vänner att samtala med. Ett ytterligare resultat som framkommer ur materialet, är att de anhö-

riga upplever att samhället ser på missbruksproblemet som något skamligt och tabubelagt. 

Detta gör att majoriteten av respondenterna inte diskuterar problemet inom familjen eller med 

andra, i den utsträckning som de kanske skulle behöva. Det är också en bidragande orsak som 

kan leda till att familjen isolerar sig.  

Stödverksamheter som kan förstärka bilden av att missbruk är skamligt och tabubelagt är or-

ganisationerna Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Det är två or-

ganisationer som är väldigt anonyma, när det gäller att sprida information om sina verksamhe-

ter. Fyra av våra respondenter har varit i kontakt med AA och Al-Anon. Ingen av dessa har i 

dagsläget någon kontakt med någon av verksamheterna, dock är det bara en som kan tänka sig 

att återuppta kontakten om det skulle behövas. De andra respondenterna upplever att verk-

samheten inte uppfyller deras behov av stöd, på grund av att fokus i samtalen ligger på att 

beskriva sina egna upplevelser, utan att få respons och feedback från de andra anhöriga i 

gruppen. De anhöriga kommenterar inte varandras berättelser, vilket respondenterna saknar. 

Detta upplägg är ett annorlunda tillvägagångssätt i att föra samtal. Vi har svårt att se hur den 

anhörige ska kunna utvecklas, om inga råd och inget stöd ges, då de berättar om upplevda 

situationer tillsammans med missbrukaren. Dock finns det människor som tycker att Al-Anon 

är en verksamhet som passar dem och detta ska inte underskattas då vi alla är olika och har 

olika behov av stöd.    

I studiens resultat framkommer också att ett fåtal av respondenterna ofta reflekterar över sin 

del i att den närstående har börjat med sitt missbruk. Detta tar även Björklid (1990) upp i sin 

artikel, där föräldrarna upplever att det är deras fel att barnet har hamnat i missbruk. Vidare 

skriver Björklid att ingen förälder kan frånsäga sig skuld och ansvar för sina barn, dock finns 

det andra faktorer som också har påverkat att barnet har börjat missbruka. 

Vikten av att ge stöd till anhöriga har även under senare år uppmärksammats av regeringen, 

som har uppmanat kommunerna att satsa på anhörigstöd då de anser det vara kostnadseffek-

tivt samt att de vill poängtera vikten av att se anhöriga som en samarbetspartner och en sam-

hällsresurs (Larsen & Schmidtbauer, 2009). 

 

6.3 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen anser vi också är besvarad eftersom studiens resultat visar att de 

flesta respondenter upplever det befintliga stödet från kommunen och andra verksamheter 

som mycket positivt. De upplever däremot att kommunens information om anhörigstöd är 

obefintlig. Vad som inte framkommer i studien är hur respondenterna upplever informationen 

från andra organiserade stödverksamheter. Respondenterna upplever också att samverkan 

mellan de kommunala och andra organiserade stödverksamheter är dålig. 

Det här resultatet är tillämpbart på studiens teoretiska referensram KASAM. Att flertalet an-

höriga upplever stödinsatserna från kommunen och andra organiserade stödverksamheter som 

positiva och att de tillgodoser deras behov av stöd, kan vara en bidragande orsak till att de, 

enligt Westlund (2009), upplever sig ha hälsa. Det är viktigt att inte se hälsan som ett mål, 

utan som ett medel och en resurs för människan i dennes vardag, genom att de måste bli del-

aktiga och få möjlighet att påverka de faktorer som har betydelse för deras hälsa. Att ha god 



29 

hälsa innebär att individen kan uppnå andra mål i livet. Ett samtal, enligt det salutogena per-

spektivet, skulle kunna innebära att fokus läggs på de faktorer som gör att den anhörige beva-

rar eller förbättrar sin hälsa, i dessa fall på den anhöriges sociala stöd och Jagstyrkan som är 

två av Antonovskys (1991) motståndsresurser vilka kan ge individen kraft att bekämpa en 

mängd olika stressorer. Genom att samtalen fokuseras på dessa motståndsresurser kan den 

anhörige se på sitt liv ur ett annat perspektiv och börja använda de resurser som finns i dennes 

omgivning. Samtalen kan få den anhörige att ta hjälp av sitt sociala nätverk, om ett sådant 

finns, samt finna sin egen styrka för att på så sätt få upp ögonen för vad som är bäst för ho-

nom eller henne själv och eventuella berörda familjemedlemmar. En konsekvens av detta kan 

vara att den anhörige väljer att lämna eller ta avstånd från den som missbrukar.  

Studiens resultat kan kopplas till den del av tidigare forskning som är gjord av Socialstyrel-

sen. Bilden av att anhörigstöd i form av samtal tillgodoser de anhörigas behov, är mycket po-

sitivt. Dock visar tidigare forskning att kommunalt anhörigstöd har varit en underprioriterad 

verksamhet för denna grupp av anhöriga. Rapporten från Socialstyrelsen år 2008 visar att 

större delen av anhörigverksamheten har varit inriktad på att ge stöd till anhöriga med en äldre 

eller funktionshindrad närstående. Även Socialstyrelsens rapport från år 2010b visar på sam-

ma resultat. Individ- och familjeomsorgen är den verksamhet som har utvecklats minst. Med 

andra ord visar båda Socialstyrelsens rapporter (2008, 2010b) att det inte har skett någon stör-

re förändring i prioritering av anhöriggrupper, trots att lagen om anhörigstöd har funnits sedan 

år 2001, samt att det även har kommit en ny bestämmelse, år 2009, i samma lag.  

Det kan vara svårt för kommunerna att anpassa sig efter den nya lagändringen på så kort tid. 

Lagen från år 2001 har tidigare varit utformad som en rekommendation till kommunerna att 

tillhandahålla anhörigstöd, vilket kan vara en orsak till att endast ett fåtal anhöriggrupper har 

varit prioriterade. Detta kan tolkas som att samhället inte ser anhöriga till missbrukare som en 

viktig grupp att lägga resurser på, trots att staten anser att det finns en samhällsekonomisk 

vinning med att prioritera anhörigstöd. Denna prioritering kan säkerligen skilja sig från kom-

mun till kommun. Mot bakgrund av det ovan nämnda borde kommunerna satsa mer resurser 

på att ge stöd till anhöriga till missbrukare om det inte redan har skett en förändring.  

En annan orsak till att den aktuella anhöriggruppen inte har varit ett prioriterat område kan, 

enligt Socialstyrelsen (2008), bero på att kommunen har saknat kunskap om de anhörigas 

stödbehov. Att kommunerna saknar denna kunskap, kan delvis hänga samman med, att anhö-

riga inte har sökt anhörigstöd på grund av att kommunens information om verksamheten inte 

har varit tillräckligt synlig och detta blir en ond cirkel. Denna osynliga information om anhö-

rigstöd kan också påverkas av att det råder bristande samverkan mellan stödverksamheterna. 

Vi ställer oss frågan, vad det är som gör att det så svårt att samverka mellan verksamheterna. 

Svaret på detta har vi inte, dock är vårt intryck utifrån information från AA och NA, att dessa 

verksamheter inte jobbar aktivt för att försöka bidra till någon form av samverkan. Däremot 

har det framkommit i samtal med de kommunala stödverksamheterna att de informerar och 

rekommenderar AA och NA:s stödverksamheter till sina klienter. 

Anhörigas upplevelse av stödverksamheter kan påverkas av hur de blir bemötta när de söker 

stöd. Johansson (2007) skriver om detta och menar på att det är av stor vikt hur människan 

blir bemött i sin roll som anhörig. Dock pratar han om bemötandet av anhöriga till äldre, men 

lika viktigt är att anhöriga till missbrukare känner sig väl bemötta och respekterade, då det är 

den anhörige som i slutänden är ett viktigt stöd för att den som missbrukar ska börja ändra sitt 

missbruksbeteende. En respondent nämner, i ganska stor utsträckning att hon är missnöjd med 

kontakten familjen har haft med bland annat socialtjänsten och psykiatrivården. Responden-

tens missnöjsamhet handlar både om att hon som anhörig inte har fått ”rätt” stöd eller stöd 

över huvudtaget samt att hon anser att den person som missbrukar, inte heller har fått rätt 

hjälp. Hon upplever att samhällets profession har för lite kunskap och därmed har för lite för-
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ståelse för missbrukssituationen och allt vad det innebär. Den berörda respondenten har fram 

till nu varit anhörig till en missbrukare under en period av 10-15 år.   

 

6.4 Metoddiskussion        

Gällande studiens brister kan vi konstatera att något som kan ha påverkat studiens resultat är, 

att det har framkommit under intervjuerna att tre av respondenterna i dagsläget inte deltar i 

någon stödverksamhet. Däremot har två av dessa respondenter tidigare deltagit i olika sam-

talsinsatser, föreläsningar och sociala aktiviteter, både inom kommunen och i andra organise-

rade stödverksamheter. Den tredje respondenten har aldrig tagit del av någon stödinsats. Detta 

gjorde att intervjuguiden fick omformuleras under pågående intervjuer. Studiens resultat kan 

också ha påverkats av att författarna inte har ställt tillräckligt med följdfrågor och inte har följt 

upp vissa svar. Trots att en testintervju har genomförts för att stärka studiens validitet kan vi i 

efterhand se att intervjuguiden skulle kunna ha utvecklats ytterligare för att få tillgång till ett 

bredare material. Vid intervjutillfällena har en diktafon använts för att dokumentera respon-

denternas information. En diktafon kan skapa nervositet hos respondenterna, men detta var 

inget vi märkte av under intervjuerna. Vi upplever heller inte att det har påverkat studiens 

resultat. 

En av respondenterna har tagits ur en av författarnas bekantskapskrets vilket kan ha påverkat 

resultatet på så sätt att genomförandet av intervjun kan ha blivit mer lättsam dock på ett nega-

tivt sätt. Det finns en risk att intervjuaren inte är lika fokuserad på samtalet då författaren och 

respondenten är bekanta med varandra. Noggrannheten i intervjun riskerar att påverkas nega-

tivt. En annan intervju har pågått endast 15 minuter, vilket gör att det även här kan ifrågasät-

tas om studien har fått den information som efterfrågas. Intervjun som pågick i 15 minuter 

gav svar på frågorna i intervjuguiden men ingen ytterligare information framkom, som gav 

studien nya resultat. 

I resultatdelen framkommer endast vad respondenterna anser om information angående den 

kommunala stödverksamheten. Det skulle ha varit intressant att få veta hur respondenterna ser 

på informationen angående andra organiserade stödverksamheter. Det kan ses som en allvar-

lig brist i studien och ifrågasätta dess resultat utifrån att denna skulle ge svar på hur de anhö-

riga upplever stödet från kommunen och andra organiserade stödverksamheter. Studien har 

fått svar på frågeställningarna utifrån den intervjuguide som användes.  

Då respondenterna består av sju kvinnor och en man är det svårt att säga om könsfördelningen 

har någon betydelse för resultatet. Det skulle ha varit intressant att ha hälften män och hälften 

kvinnor för att kunna jämföra resultaten och se om det finns någon skillnad i behov av stöd 

och upplevelsen av stödinsatser. Vi har mätt det vi avsåg att mäta, dock har vi under studiens 

gång fått justera vårt syfte och våra frågeställningar något, för att passa det resultat som fram-

kommer i studien. Studiens resultat är inte generaliserbart då urvalet är begränsat. Dock kan 

våra resultat bekräftas av den tidigare forskning som har redovisats. 

  

6.5 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra en liknande studie om några år för att 

jämföra om denna anhöriggrupp har blivit mer prioriterad, till skillnad från idag. Om samma 

stödinsatser fortfarande kan tillgodose de anhörigas behov av stöd samt om informationen 

angående anhörigstöd upplevs annorlunda. Det skulle även vara av intresse att se om samver-

kan mellan olika verksamheter har utvecklats, då det i offentliga sammanhang ofta talas om 

att samverkan är viktigt för att kunna erbjuda individen den bästa möjliga insatsen, redan från 
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början. En annan studie med liknande utgångspunkt skulle kunna göras men då i syfte att göra 

en jämförelse mellan kvinnor och män i deras behov och upplevelser av anhörigstöd.  

Det skulle också vara intressant att forska vidare om hur samverkan mellan de olika stödverk-

samheterna kan utvecklas till det bättre. Detta gäller både samverkan inom kommunen mellan 

de olika stödverksamheterna samt mellan kommunen och andra organiserade stödverksamhe-

ter.  
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Strängnäs den 10 maj 2011  Bilaga 1. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning missbruk, ohälsa och rehabiliter-

ing vid Örebro universitet/Mälardalens högskola, som går sjätte terminen och ska göra vårt 

examensarbete, i form av en uppsats, nu i vår.  

 

Den nya socialtjänstlagen kom den 1 juli 2009. Enligt den ska kommunerna tillhandahålla 

anhörigstöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. Med utgångspunkt från den har vi valt att göra 

en undersökning där vi ska studera vilka behov av stöd som anhöriga till alkohol- och narko-

tikamissbrukare har. Anhöriga till missbrukare berörs av lagen, då missbruk enligt Socialsty-

relsen definieras som långvarig sjukdom.  

 

Om detta ämne skulle vi vilja göra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta ungefär 40-50 

minuter och vi kommer med din tillåtelse, att spela in intervjun. Examensarbetet är planerat i 

enlighet med de forskningsetiska reglerna, där vi tar hänsyn till informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi infor-

merar dig som undersökningsdeltagare om syftet med undersökningen, att ditt deltagande är 

frivilligt och att du när som helst har rätt att avbryta din medverkan. Samtyckeskravet innebär 

att vi som forskare måste ha ditt samtycke till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att obehöriga inte har tillgång till intervjumaterialet. Den information som kommer 

fram vid intervjuerna kommer endast att behandlas av oss och vår handledare. Nyttjandekra-

vet innebär att de uppgifter om dig, som är insamlade för forskningsändamål, inte får använ-

das eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

När uppsatsen är godkänd är du välkommen att ta del av vår studie i sin helhet. 

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss. Vi kommer att kontakta dig 

inom några dagar för att fråga om du är intresserad av en intervju.  

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Elin Tjernström & Anna Lindblom 
 

  
Elin Tjernström                                        Anna Lindblom  

xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx                xx.xxx@xxxxx.xxx  

Tel. xxx-xxx xx xx                                       Tel. xxx-xxx xx xx 

 

Handledare:  

Anna-Lena Almqvist   xxxx-xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx  Tel. xxx-xx xx xx 
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 Bilaga 2. 

Bakgrundsfakta 

(   ) Kvinna              (   ) Man 

 

Födelseår ..............................  

 

Högst avslutad utbildning .........................................................................................................  

 

Yrke ..........................................................................................................................................  

 

Familjesammansättning ............................................................................................................  

 

Antal barn .............................  

 

Barnets ålder/barnens åldrar  ....................................................................................................  
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 Bilaga 3. 

Intervjuguide 

1. Vilken relation har du till personen som missbrukar? 

2. Lever ni i samma hushåll? 

3. Vilken typ av missbruk har personen i fråga? Alkohol eller narkotika? 

4. Hur lång tid har missbruket pågått? 

5. I vilken omfattning förekommer missbruket? 

6. Hur påverkar missbruket er relation? 

 

7. Hur fick du reda på att anhörigstöd finns? 

8. Hur kom du i kontakt med anhörigstöd?  

9. Hur tycker du att den första kontakten med anhörigstöd ska gå till? 

10. Vet du vilka stödinsatser kommunen kan erbjuda? 

11. Vilken/vilka av kommunens stödinsatser har du tagit del av? 

12. Vilken betydelse har stödinsatserna haft för dig och varför?  

13. Vilken stödinsats har haft störst betydelse?  

14. Under hur lång tid har du fått denna/dessa stödinsatser? 

15. Hur ofta får du denna/dessa stödinsatser?  

16. Hur ser den framtida planeringen ut gällande denna/dessa stödinsatser? 

17. Om du fick välja fritt, vilket stöd skulle du vilja att kommunen kunde erbjuda? 

18. Upplever du din situation som hanterbar? 

19. Vad har gjort att din situation upplevs som hanterbar? 

20. Förutom de kommunala stödinsatserna, har du andra sätt att klara av vardagslivet? 
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21. Om du inte hade kommit i kontakt med anhörigstöd, vad hade du gjort då? 

22. Vad anser du om kommunens information angående anhörigstöd? 

23. Har du fått stöd från andra verksamheter, så som landstinget eller frivilliga organisationer? 

Om ja, vad har det i så fall varit för typ av stöd? 

24. Hur har du kommit i kontakt med dessa verksamheter? 

25. Vet du om olika verksamheter samarbetar kring anhörigstöd? 

26. Upplever du att du får stöd från andra runt omkring dig? I så fall, på vilket sätt? 

27. Vilken betydelse har de andra för dig, för att du ska orka med att vara anhörig till miss-

brukare?  

28. På vilket sätt är dessa personer betydelsefulla? 

29. Slutligen, har du något du vill tillägga? Egna tankar, funderingar, något du vill ta upp! 

 


