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Sammanfattning 

Anhöriga till missbrukare har i låg grad prioriterats av den offentliga sektorn, speciellt när 

missbruket är dolt. Forskning har visat att anhörigas hälsa påverkas negativt av att ha en 

närstående med missbruksproblem. De löper risk för att bli medberoende vilket innebär ett 

möjliggörande för ett fortsatt missbruk hos de närstående. 

Syftet med denna undersökning har varit att beskriva och analysera anhörigstöd utifrån ett 

professionsperspektiv. Det insamlade materialet består av fyra kvalitativa intervjuer av 

socialarbetare inom socialtjänstens vuxenenhet, inom Stockholms Stads 

stadsdelsförvaltningar. 

 Den 1 juli 2009 trädde en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, 5 kap. § 10, 

om anhörigstöd i kraft. Bestämmelsen om anhörigstöd har haft en ”äldreprägel” och tidigare 

varit riktad till personer över 65 år. Intentionen med den nya bestämmelsen har varit att utöka 

anhörigstödet för hela socialtjänstens målområden, därmed även anhöriga till personer med 

missbruksproblem. Den insamlade empirin i denna studie i likhet med Socialstyrelsens 

utvärdering av anhörigstöd (Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Internet 2 Socialstyrelsen 2011) 

visar att det inte är självklart att alla inom socialtjänsten ännu känner till bestämmelsen och att 

det finns faktorer av språk- och kulturskillnader inom socialtjänstens olika målområden. 

Anhörigstöd har tidigare varit utformat för ”anhörigvårdare” vilket är ett begrepp som inte 

passar sig väl med anhöriga till missbrukare. Anhörigstöd för anhöriga till missbrukare, inom 

det studerade området, håller på att utvecklas och visar att den nya bestämmelsen ändå fått 

genomslag för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det återstår dock att se hur 

bärkraftig den nya bestämmelsen blir och huruvida för Socialstyrelsen, som tillsynsmyndighet 

lyckas vägleda socialtjänsten i att ett anhörigperspektiv ska genomsyra arbetet med klienter. 

Socialstyrelsen ska lämna en slutrapport om anhörigstöd till regeringen i december 2014. 
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”Att vara alkoholist är jobbigt. Det är inte bara jobbigt att få tag på sprit. Det är jobbigt att 

ljuga för sig själv och andra: Att ständigt hitta på och vara först med förklaringar tar tid och 

ork. Dessutom gör alkoholen människan sjuk och trött. Ja, det skulle aldrig gå om det inte 

fanns medberoende” (Iverus 2008, s. 139). 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om socialarbetares erfarenhet av och perspektiv på anhörigstöd för 

anhöriga till personer med missbruksproblem. 

I Sverige uppskattas gruppen som har ett riskbruk, missbruk och beroendeproblem vara 

kring 800 000-900 000 personer (Internet 3 Socialstyrelsen 2010). Runt varje person med 

missbruk- och beroendeproblematik finns runt fyra stycken nära anhöriga. Anhöriggruppen är 

således en stor grupp som har missbruk- och beroendeproblematik i sin direkta närhet. Att 

leva med någon som utvecklar (eller har utvecklat) ett missbruk kan vara en process av ett 

gradvis fördjupat beteende som har en negativ effekt på personer med missbruksproblem och 

människor i den personens närhet och som ofta är lång och sakta gående. Det är en process 

som anhöriga har svårt att bromsa och det är omöjligt för en anhörig att inte bli berörd. Den 

gradvisa processen, som påverkar hela familjesystemet, kan vara svår för anhöriga att 

upptäcka (a. a.). Anhöriga till missbrukares situation kantas av många negativa upplevelser. 

Det handlar inte enbart om sorgen över att en närstående har insjuknat i missbruk utan även 

om hur missbruket påvekar de anhörigas vardagliga liv (Velleman et al. 1993). Att vara 

anhörig till en missbrukare är förenat med skuld och skam som kommer av samhällets 

föråldrade syn på missbruk- och beroende som ett karaktärsfel. Att missbruk skulle vara 

konsekvensen av en svag karaktär och dålig moral. Skulden, skammen och stressen över att 

inte kunna hjälpa sin närstående med missbruksproblem leder till att anhöriga kan få en 

försämrad hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det har visat sig att anhöriga oftare än andra 

känner ångest, blir deprimerade och isolerar sig från sitt sociala liv. Anhöriga kan få 

kroppsliga symptom som smärtor i nacke, rygg och löper större risk än andra att utveckla en 

ätstörning eller eget missbruk (Hellsten 1998; Iverus 2008; Mattzon 2007; Velleman et al. 

1993). I socialtjänstlagen (2001:453) SoL, är det fastslaget att det är kommunernas ansvar att 

värna om invånarnas sociala välfärd (jmf. 1 kap. § 1 SoL), men anhöriga till missbrukare har 

tidigare inte haft någon större möjlighet att få stöd för sina egna behov. Även om det har 

dokumenterats att anhöriga till missbrukare kan leva under en hårt pressad situation och kan 

behöva eget stöd har de i Sverige och i andra länder inte prioriterats av den offentliga sektorn 

(Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Velleman et al. 1993). Tidningen Oberoende (3/2009) 

beskriver att anhöriga i allt för låg grad prioriteras av den offentliga sektorn, speciellt om 

missbruket är dolt och missbrukaren inte söker hjälp.  

1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd, 5:10 SoL. Lagen har förstärkts från att 

kommunerna bör ge stöd till anhöriga, till att de är skyldiga till att erbjuda anhöriga stöd. Den 

förstärkta lagstiftningen eftersöker även ett förstärkt anhörigperspektiv i arbetet med den 
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enskilde och dennes anhöriga. Den nya bestämmelsen 5:10 SoL om anhörigstöd, har som 

syfte att från offentlig regi underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående. 

”Med stöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt 

underlätta den anhöriges situation” (Internet 4 Socialstyrelsen 2010, s.1). Syftet med 

anhörigstöd är att minska risken för ohälsa hos anhöriga och ge dem en förbättrad 

livssituation (Internet 5 Socialstyrelsen 2010, s. 1-2). Anhörigstöd har tidigare haft en 

äldreprägel. Den förstärkta lagstiftningen har som intention att anhörigstödet skall vidgas till 

att omfatta hela målgruppen. Alltså också för långvarigt sjuka och personer med 

funktionsnedsättning, och inte bara till äldre personer i behov av eget stöd (a. a.). 

I förarbetena (2008/09:82) till den nya bestämmelsen läggs det vikt på tidiga och 

preventiva insatser för att minska risken för sjukdomar och stress hos anhöriga. I förarbetena 

läggs det också vikt på ett vidgat anhörigperspektiv som ska genomsyra vård och omsorg, där 

personalen ska bemöta anhöriga på ett bra respektfullt sätt.  

Socialstyrelsen har nu som uppgift att vägleda och följa upp socialtjänstens alla 

verksamheter kring den nya bestämmelsen om anhörigstöd. Den nya bestämmelsen öppnar 

upp möjligheten för att anhöriga ska komma mer i fokus och kunna erbjudas det stöd de kan 

vara i behov av (Internet 1 Socialstyrelsen 2010).  

Med den här studien har jag som mål att beskriva vilket genomslag den nya lagstiftningen 

har utifrån fyra socialarbetares erfarenheter av och perspektiv på anhörigstöd för anhöriga till 

personer med missbruksproblem. 

Utifrån att socialarbetarna i studien arbetar inom socialtjänsten och med en 

myndighetsutövning som både begränsar och möjliggör för eget handlingsutrymme kommer 

en organisationssociologisk teori att användas som verktyg till att analysera socialarbetarnas 

möjligheter att involvera anhöriga i sitt arbete med missbruk.  

Studien behandlar en vanlig arbetsplats för socialarbetare (socialtjänsten) och en utsatt 

grupp (anhöriga) som kan vara i behov av det offentligas stöd. Studien har därför en direkt 

relevans för det sociala arbetets teori och praktik. Teoretiskt och praktiskt därför att, för att 

kunna arbeta med och möta en utsatt grupp krävs det en förståelse för deras situation och för 

regler och riklinjer som de i sitt arbete ska ta hänsyn till. 

 

1.1 Problemformulering 
Forskning (Internet 3 Socialstyrelsen 2010; Velleman et al. 1993) visar på att anhöriga till 

missbrukare löper stor risk för eget missbruk, ätstörningar, självförakt och till fysiska problem 

så som magproblem, ryggont, hjärtsjukdomar och depression. För ett hållbart tillfrisknande är 
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det centralt att både den beroende och de anhöriga får hjälp. För anhöriga till missbrukare kan 

det dock vara svårt att få stöd inom offentlig regi (Iverus 2008). Bestämmelsen 5:10 SoL om 

anhörigstöd har funnits i över 10 år och gäller socialtjänstens alla målområden. Tillämpningen 

av bestämmelsen har dock haft en äldreprägel. Det betyder att anhörigstöd främst varit riktat 

och har utvecklats för äldre personer över 65 år som vårdar eller stödjer en närstående. Den 1 

juli 2009 ändrades bestämmelsen från att kommunerna bör ge stöd till att de ska erbjuda 

anhörigstöd, för alla anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller till personer med 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har som uppdrag att vägleda socialtjänsten för den nya 

bestämmelsen. Jag är intresserad av socialarbetares inom socialtjänstens perspektiv och 

erfarenheter av anhöriga till personer med missbruksproblem och hur de ser på anhörigstöd. I 

och med den nya bestämmelsen är jag även intresserad av om och hur bestämmelsen inom det 

valda studerade området har påverkat det anhörigstöd som erbjuds anhöriga i offentlig regi. 

2. Syfte och frågeställningar 

 Syftet med studien är att beskriva och analysera fyra socialarbetares erfarenheter av och 

perspektiv på anhörigstöd för anhöriga till personer med missbruksproblem i relation till 

socialtjänstlagen kap 5 § 10 om utökat anhörigstöd. 

 

 Vilka erfarenheter har socialarbetarna av anhöriga till missbrukare? 

 Finns anhörigstöd att erbjuda anhöriga inom de studerade stadsdelsförvaltningarna? 

 På vilket vis har bestämmelsen 5:10 SoL om anhörigstöd påverkat socialarbetares 

arbete med anhöriga till missbrukare? 

3. Begreppsdefinitioner 

Här presenteras ett avsnitt om begreppsdefinitioner. Det kommer att underlätta vidare läsning 

då olika begrepp förklaras och hur de kommer att användas i undersökningen. 

 

Vem är anhörig och vem är närstående? 

I propositionen (2008/09:82 s.12) förklaras att de personer som vårdar eller stödjer närstående 

benämns som anhöriga, eller annan person. Med närstående avses den person som tar emot 

omsorg, vård och stöd. 

En anhörig kan i princip därför vara vem som helst som står i relation till en person med 

missbruksproblematik. Det kan handla om en partner, ett barn, föräldrar, syskon, arbetskamrat 

eller vän. Anhörigbegreppet används i uppsatsen på det här sättet och går inte in djupare på i 
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vilken relation den anhörige står i till personen med missbruksproblematik om det inte behövs 

förklaras ytterligare. I uppsatsen används uttrycken anhöriga till missbrukare/till personer 

med missbruksproblem och anhöriga omväxlande. Anhöriga syftar enbart till anhöriga till 

missbrukare om det inte ytterligare förklaras. 

 

Anhörigperspektiv  

Med anhörigperspektiv avses att personalen ser, lyssnar till, samarbetar med och i övrigt 

förmår att bemöta anhöriga på ett bra sätt (Internet 1 Socialstyrelsen 2010, bilaga – 

Kommunernas stöd till anhöriga 2010 – enkät individ- och familjeomsorgen, s. 4).  

 

Vad menas med missbruk?  

Inom hälso- och sjukvården används i Sverige främst diagnossystemet ICD-10 som betecknar 

sjukdomar. Missbruk- och beroende är något som enligt diagnossystemet räknas som 

sjukdom. Inom diagnossystemet graderas efter skala, vem som kan anses vara missbrukare 

(Internet 6 Socialstyrelsen 2007, s.34-38). 

 Socialtjänsten saknar gemensamma definitioner när det gäller riskbruk, missbruk- och 

beroende såtillvida om de inte har ett samarbete med sjukvården. I socialtjänstlagen uttrycks 

termerna under allmänna formuleringar och saknar helt definitioner av ”missbrukare” och 

”missbruk” såväl inom 1:3 SoL som inom tvångsvårdslagstiftningen om Lagen (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU (a. a.). 

 Eftersom undersökningen riktar sig till socialarbetare inom socialtjänsten där det saknas 

definitioner har jag valt att inte heller göra anspråk på en definition av missbruk. Däremot 

riktar sig den mesta litteratur och forskning till alkohol- och narkotikamissbruk och därför är 

det främst dessa missbruk som menas.  

 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

Studien riktar sig till socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) på 

vuxenenheten. IFO är ofta indelad i flera verksamhetsområden, däribland vuxenenheten som 

riktar sig främst till personer med missbruksproblem.  

4. Bakgrund 

Först följer ett avsnitt om Socialstyrelsens arbete med bestämmelsen 5:10 SoL. Det ger en 

överblick över för vad som händer i ”kulisserna” bakom de professionellas, inom 
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socialtjänstens, arbete med anhöriga till missbrukare. I bakgrundsbeskrivningen följer även 

avsnitt om anhöriga till missbrukares situation. Det möjliggör för läsaren att få en förståelse 

för anhörigas situation och vad som ligger till grund för att de kan vara i behov av 

anhörigstöd. 

4.1 Socialstyrelsens uppdrag och lagen 

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen, i samband med den förstärkta lagstiftningen 

5:10 SoL om anhörigstöd, att informera, vägleda och betala ut medel till kommunerna (se 

t.ex. Internet 1 Socialstyrelsen 2010). Den nya formuleringen av lagstiftningen lyder: 

 

5:10 SoL, Personer som vårdar eller stödjer närstående 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

 

Socialstyrelsen har även i uppgift att följa upp och utvärdera konsekvenserna av den nya 

bestämmelsen. En årlig rapport ska lämnas in till regeringen. En slutrapport ska lämnas in till 

regeringen i december 2014 (Internet 1 Socialstyrelsen 2010 s. 3-9).  

 För att utföra sitt uppdrag har Socialstyrelsen bland annat informerat om bestämmelsen i 

meddelandeblad till kommuner och landsting och förtydligat att det behövs utvecklas en 

strategi för att nå ut till den ”nya” målgrupperna” (anhöriga till långvarigt sjuka och personer 

med funktionsnedsättning). De har gjort en studie kring hur kommunerna informerat om 

anhörigstöd på sina webbplatser. De har gjort enkätundersökningar till ansvariga inom 

socialtjänstens olika verksamheter och sett över hur det kan bli möjligt att skapa ett system för 

att statistiskt kunna få in uppgifter om vad för insatser som kommer anhöriga till del. Service- 

och behovsbeprövade insatser(Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Internet 2 Socialstyrelsen 

2011).  

4.2 Att vara anhörig 

Att bli beroende av alkohol och droger är en gradvis process som kan pågå under lång tid. 

Anhöriga som är en del av relations-/familjesystemet följer med missbrukaren i denna process 

och anpassar sig gradvis (Internet 3 Socialstyrelsen 2010, s. 1-6).  Personen med 

missbruksproblem förnekar ofta sin sjukdom. Förnekelse är en av försvarsmekanismerna. De 

anhöriga kan gå in i samma process av förnekelse, som den som missbrukar. Det är ett sätt att 

försöka göra problemen hanterbara och begripliga. Ingen vågar, vill eller kan se vad det är 

som håller på att hända. Ibland kan anhöriga bagatellisera signalerna om det fortgående 
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missbruket och skyller problemen på yttre omständigheter. Anhöriga kan ha svårt att förhålla 

sig konstruktivt över det som håller på att utveckla sig och det kan vara svårt att tala öppet om 

missbruket. Rädslan för att bli stigmatiserad är stor. Skuld och skamkänslor dominerar i 

familjer med missbruk (Mattzon 2007, s. 125). Att förneka eller bagatellisera kan också vara 

ett sätt för att inte vilja se hur man själv, som anhörig, hanterar sina känslor eller vilka 

destruktiva beteenden som man själv utvecklar (a. a. s. 118-120). Hellsten (1998, s. 33-35) 

beskriver att en familj som lever med missbruk har en flodhäst i vardagsrummet och att denna 

flodhäst måste förnekas. Flodhästen är stor och går inte att bortse ifrån men ändå förnekas den 

och kräver familjens kraftresurser. Familjen utvecklar regler som också blir ett livsvillkor; 

”du skall inte tala, du skall inte känna, du skall inte lita på någon” (Hellsten 1998, s.34). När 

familjen inte talar om flodhästen får den också vara ifred (a. a.). 

4.3 Rädsla, sorg, ilska, skuld och skam 

Att brottas med livet kan ofta betyda att man bär på tunga känslor som rädsla, sorg, ilska, 

skuld och skam och känslor av otillräcklighet (Brattberg 2008, s.22-23). Brattberg menar att 

alla som på olika sätt brottas med livet kan vara bärare av dessa känslor och inkluderar även 

anhöriga till bärare av dessa tunga känslor. Tunga känslor som kan dra mycket energi och där 

följden blir att man känner sig oförmögen att hantera sin livssituation, då man känner sig 

kraftlös och utmattad. Rädslan kan handla om att man är rädd att förlora det man har. Rädsla 

kan också handla om att misslyckas eller bli avslöjad. Ett hinder för att bryta destruktiva 

mönster kan vara rädslan över att förlora andra människors tacksamhet och kärlek. Ett 

destruktivt mönster kan till exempel vara att man ständigt har stått till någon annans 

förfogande utan att ta hand om sig själv eller funderat över vad för egna behov man har. 

Blockering, att inte vilja se eller höra, är ett sätt att reagera på som många människor med 

rädsla gör (a. a.). 

Att stå i nära relation till någon som mår dåligt kan kännas som att navigera på ett minfält. 

På stressade och nedstämda individer gömmer sig ofta en ilska som är inkapslad och som kan 

kännas förbjuden. Ilska kan också vara ett uttryck för rädsla och skuldkänslor. När ilska 

inkapslas eller fryses inom en individ så är det mycket lättare att bli retlig, lättsårad och 

lättkränkt. Den individ som har svårt med gränssättande kring sin egen individ känner sig 

alltid otillräcklig. I jakten på bekräftelse står hon till alla andras förfogande och glömmer bort 

sig själv (a. a. s. 24). 

Skuld hänger ihop med handling (a. a. s. 24-27). Skuld kan vi känna när vi har varit 

delaktiga i något vi känner att vi inte borde eller över något som har hänt och där vi känner att 
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vi borde ha agerat annorlunda. Osund skuld är när individen känner skuld över något som inte 

står under hennes kontroll. Det är när individen inte kan identifiera sina egna gränser som 

osund skuld uppstår. Det leder till att individen tar på sig ansvar för sådana bördor som inte 

hör till individen. Att bära på osund skuld bottnar ofta i att individens gränser kring den egna 

identiteten tidigare i livet har blivit överkörda. Att bära osund skuld kan även innehålla 

föreställningen om att om man försvarar sig så är man elak. Att vara bärare på osund skuld 

kan försämra självkänslan och det är inte ovanligt att försöka kompensera genom att göra mer 

än vad man annars skulle ha gjort och på så sätt försöka bättra på självförtroendet (a. a.). 

Skam är något pinsamt och något som fräter (a. a.). Det finns en rädsla för vad andra ska 

säga. Skam hänger ihop med gränser. Positiv skam, som är en medfödd känsla hjälper oss att 

uppfatta och förstå gränser i förhållande till andra människor och i förhållande till världen. 

Skam hänger också ihop med människans värderingar och värde. Man har skam för den man 

är. I det långa loppet är det outhärdligt att leva med skam och känna sig värdelös. Med 

känslor av skam kan vi antingen gå i botten med dem och försöka lösa dem eller så kan vi 

förneka skammen och börja ljuga för oss själva och andra. Nutidsskam, den skam som många 

människor känner idag handlar om omsorg om fasaden. Skamkänslor gör mycket med 

människor. Frusen eller dold skam skapar stress, trötthet, nedstämdhet, fysiska och psykiska 

symptom. Skamkänslor leder till känslor av dålighet. Skam kan ge upphov till känslan av att 

vara en bluff och rädslan att bli avslöjad som sådan finns där (a. a.). 

4.4 Medberoende 

Begreppet medberoende eller engelskans codependency myntades i USA och började sprida 

sig på behandlingshem även i Sverige på 1970-talet. Man började tala om alkoholism som en 

familjesjukdom där även de anhöriga behöver stöd och man fann att de anhöriga ”insjuknade” 

med alkoholisten. (Hellsten 1998, s. 52; Iverus 2008, s. 139). De som i början avsågs vara 

medberoende var främst de personer som levde i en akut kris orsakad av drogberoende. Som 

oftast hustrur till alkoholister men senare även andra närstående (Hellsten 1998 a. a).  

Beattie (2008) skriver att medberoende är en reaktionsprocess. Det är en normal reaktion 

att vilja hjälpa sina närstående i svåra situationer och det är normalt att i akuta och hotfulla 

situationer ta till olika försvarsmekanismer. Men då medberoende är en progressiv process så 

tenderar medberoende att reagera allt intensivare på det som händer med den närstående med 

missbruksproblem. De medberoende reagerar; de överreagerar, de underreagerar, men det är 

sällan de agerar på egen hand för att söka lösning på problemen (a. a. s, 50-51). Hellsten 

(1998) menar att medberoende grundar sig redan i barndomen av något som har varit en stark 
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företeelse för barnet och dess föräldrar. Hellsten menar att om barnets föräldrar inte haft 

förmågan att vara fysiskt och psykiskt närvarande så har barnet inte heller kunna spegla sig i 

föräldrarna för att kunna uttrycka och bygga sin personlighet. Barnets personlighet eller 

identitet har därför inte ”fötts”, utan känslor och personligheten är djupfrysta. Istället bildar 

barnet ett falskt jag som består av alla försvarsmekanismer människan tar till för att överleva 

en traumatisk situation (a. a. s.51). Hellsten (a. a.) kännetecknar medberoende som att 

människan identifierar sig med och lever genom sitt falska jag. Det falska jaget kännetecknas 

utifrån att människan; styrs utifrån och inte styrs av sina egna känslor, tankar och behov. Har 

ett tvångsmässigt kontrollbehov, litar inte på andra, har en svag jaguppfattning där frågan om 

vad hon själv tycker om är svårast att besvara. Presterar istället för att leva och tar livet på 

stort allvar. Det kanske viktigaste kännetecknet för medberoende är avsaknaden av förmågan 

att känna igen och uttrycka sina egna känslor. När känslor inte uttrycks kan de istället visa sig 

som kroppsliga symptom (a. a.). 

5. Metod och material 

I metoddelen presenteras hur förfarandet av studien genomförts. I följande avsnitt presenteras 

även studiens styrkor och svagheter. Ett avsnitt presenterar även en beskrivning av 

undersökningsgruppen och det finns ett avsnitt där jag beskriver hur jag bearbetat mitt 

insamlade material. 

5.1 Val av metod 

I undersökningen har jag använt mig av kvalitativ metod med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. Undersökningen har en deskriptiv ansats. Den kvalitativa metoden med hjälp av 

intervjuer lämpar sig för undersökningar som inriktar sig på att fånga människors/urvalets 

beskrivningar av sin situation under den kontext de befinner sig i. Att ha intervjuer som grund 

för slutledningar innebär möjligheten att fånga människors/urvalets erfarenheter, 

uppfattningar och avsikter (Sohlberg 2009, s. 100-101,135-136). Intervjuer ger också 

möjligheten att fånga in attityder, känslor, tolkningar och föreställningar (a. a.). Den 

deskriptiva ansatsen eller det Ejvegård (1996, s.30-31) kallar för deskription är en ansats som 

redogör för hur något ser ut. Vem, var, hur och varför är något som ska besvaras. Det 

insamlade materialet ska kategoriseras och sorteras för att sedan visa någonting. Då syftet 

med undersökningen är att beskriva och analysera socialarbetares erfarenhet av och perspektiv 

på anhörigstöd till personer med missbruksproblem, har jag ansett att en kvalitativ metod med 

deskriptiv ansats lämpar sig bra.  
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 För att kunna skapa mig en bild av valt ämnesområde har jag läst litteratur och forskning i 

ämnet, vilket enligt Backman (2006, s. 26-27) är en nödvändig del för att kunna få en god 

forskningsprocess. Utifrån att ha läst forskning och litteratur samt efter att ha reflekterat över 

vad det är jag velat undersöka har jag startat processen med att skapa en frågemall. Resultaten 

av det insamlade materialet har presenterats genom att under olika teman, som jag funnit av 

informanternas svar, ta in citat från informanterna. Citaten illustrerar vad som är intressant för 

varje tema. Sohlberg (2009, s.102) menar att den här typen av presentation av informanters 

beskrivningar kallas för tematiska studier.  

5.2 Urval och avgränsning 

Syftet med studien är att beskriva och analysera socialarbetares erfarenheter av och perspektiv 

på anhörigstöd för anhöriga till personer med missbruksproblem. Populationen i 

undersökningen består av socialarbetare inom socialtjänsten. Tre av informanterna är 

socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens (IFO) vuxenenhet och en socialarbetare 

tillhör socialtjänsten men är inte socialsekreterare. Enligt Jacobsson & Meuwisse (2008, s.50) 

ska ett strategiskt urval väljas ifall det rymmer intressanta omständigheter eller när det man 

vill undersöka i sig är betydelsefullt. Det viktigt att klargöra varför informanterna valts och på 

vilket sätt det är teoretiskt intressant (Denscombe 2009, s.165; Jacobsson & Meuwisse 2008, 

s. 51). Valet av att vända mig till IFO:s vuxenenhet grundar sig på att jag är intresserad av hur 

just vuxna anhöriga bemöts av socialtjänsten då de enligt min uppfattning, i egenskap av att 

vara vuxna har ett större eget ansvar för sin hälsa och ett socialt fungerande liv, i högre 

utsträckning än vad ett barn har. Det är inte lika självklart att det offentliga träder in som stöd 

för vuxna än som till för barn.  

 Urvalet i undersökningen är begränsat till Stockholm Stad. Stockholm Stad består av 14 

stadsdelar. Valet av att begränsa området till Stockholm Stad gjordes för att kunna se ifall de 

olika stadsdelarna skiljde sig åt vad gäller utveckling av anhörigstöd. Från början förutsatte 

jag mig att undersöka sex stadsdelar. Vilket var en siffra som för mig verkade rimlig med 

tanke på den utsatta tiden vi har haft för uppsatsskrivandet. Valet av stadsdelsförvaltningar 

gjordes efter ha lottat fram sex stycken stadsdelsförvaltningar. Jag kommer inte nämna vilka 

stadsdelar det handlar om då det finns risk för att informanternas anonymitet röjs. 

 För att komma i kontakt med vuxenenheterna började jag först att ringa de nummer som 

stod angivna på stadsdelsförvaltningarnas webbplats. Den första stadsdelsförvaltningen som 

jag ringde, kom jag i kontakt med var en av de som ansvarar för anhörigstöd för anhöriga till 

missbrukare. Personen var villig att medverka och tillhör socialtjänsten men är inte 
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socialsekreterare vid vuxenenheten, vilket de andra socialarbetarna är. När jag ringde en utav 

de andra stadsdelsförvaltningarna fick jag till svar att de inte jobbar med anhöriga och 

undrade därför om det inte därför var relevant att ringa till andra stadsdelsförvaltningar. Vid 

den enheten har jag heller inte fått någon som vill medverka. Det är en intressant aspekt på 

varför ingen vid den här stadsdelen valde att inte medverka. Vad ”bortfallet” betyder för 

undersökningen är för mig svårt att svara på. Vid andra stadsdelsförvaltningarna fick jag till 

svar att förfrågningar av det här slaget måste gå via enhetscheferna. Jag valde därför att skicka 

e-post till enhetscheferna vid de andra enheterna. För att kompensera för de stadsdelar där 

ingen velat medverka, har jag även skickat e-post till de övriga stadsdelarnas enhetschefer 

men har inte fått någon mer intresserad av att medverka. Jag tror ändå att utifrån de intervjuer 

jag har genomfört, kunna svara på de syften och frågeställningar jag har satt mig till att svara 

på. 

5.3 Intervjuer 

En semi-strukturerad intervjuguide är att betrakta som ett frågeschema med en uppsättning 

frågor som är allmänt formulerade, kan variera i ordningsföljd och där intervjuaren har ett 

visst utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman 2002, s. 127). När intervju som metod 

används bidrar vår förförståelse till hur vi sedan tolkar informanternas utsagor (Dalen 2008, s. 

13). Dalen (a. a.) menar att en förförståelse kan vara viktig för att sedan kunna tolka resultaten 

på ett bra sätt. Jag har för att förbereda mig inför intervjuerna läst litteratur för att kunna skapa 

mig en bild över anhöriga till missbrukares situation och för att kunna få en förståelse för 

vilka begrepp som används inom området. Det förarbetet har också varit viktigt för att kunna 

skapa mig en adekvat frågemall och för att i nästa steg inte tolka det insamlade materialet 

subjektivt utan på en nivå av intersubjektiv förståelse, vilket Dalen menar är viktigt (a. a. s. 

116) . Det har också varit viktigt att sätta mig in i hur den nya bestämmelsen 5:10 SoL har 

varit tänkt att tillämpas. Jag har använt mig utav semi-strukturerade intervjuer eftersom jag 

velat ha frågor som är allmänt formulerade då jag inte velat styra informanternas svar i alltför 

höggrad. Det har under intervjuerna varit till hjälp att kunna variera ordningsföljden och även 

kunna ställa följdfrågor för att kunna tydliggöra informanternas svar. I intervjuguiden försökte 

jag ställa frågor som skulle ringa in hur de professionella inom socialtjänsten upplevde de 

anhörigas situation, hur arbetet med anhöriga ser ut och om den nya bestämmelsen 5:10 SoL 

påverkat deras arbete kring anhöriga.  

 Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats. Varje intervju tog mellan 30 till 45 

minuter och samtliga intervjuer spelades in. Efter att ha transkriberat intervjuerna e-postade 
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jag det nedskrivna materialet till varje informant för att de skulle kunna få möjlighet att 

komplettera det de sagt. Alla informanter har även velat ta del av den färdiga uppsatsen. 

 Intervju som metod lämpar sig för undersökningar där man vill nå människors 

erfarenheter, uppfattningar och avsikter, i den kontext de befinner sig . Det är metodens styrka 

men kan även innebära en svaghet. Neuman (2006, s. 411) menar att informanternas 

uttalanden kan vara påverkade av den sociala kontexten som de befinner sig i och som 

intervjun utgör. Bryman (2002, s. 141) talar om detta som en social önskvärdhet där man vill 

ge en positiv bild av sig själv. Under intervjuerna har jag ändå fått uppfattningen att 

informanternas svar har grundats på faktiska erfarenheter av sitt arbete med anhöriga och inte 

att de varit utbroderade på något sätt. Däremot är jag medveten om att ingen vill uppfattas 

som politiskt inkorrekt eller vill att deras arbetsplats ska uppfattas som negativ. 

 Informanterna har innan intervjun blivit informerade om vad intervjun skulle handla om 

genom mitt informationsblad, där det stod att jag sökte efter socialarbetares erfarenheter av 

anhöriga och vilket anhörigperspektiv som finns. Informationsbladet e-postades till 

enhetscheferna när jag sökte efter intresserade medverkande eller direkt till informanterna. 

Alla informanter har dock tagit del av informationsbladet. En av informanterna önskade även 

att få ta del av mer information om vad studien handlar om. På så sätt fick informanten veta 

att jag ämnade fråga efter hur deras arbete påverkats av den nya bestämmelsen.  

Kommentarer kring intresset av att medverka i intervjun har varit att de medverkande 

informanterna varit intresserade av ämnet, att det är kul att träffa och hjälpa studenter och att 

de vet att det kan vara svårt att få tag på intervjupersoner. Den första kommentaren tror jag 

kan ha en påverkan för hur det annars ser ut kring intresset av att inkludera anhöriga i sitt 

arbete med personer med missbruksproblematik. 

5.4 Undersökningsgruppen 

Informanterna i undersökningen består av tre kvinnor och en man i åldersspannet 32- 62 år. 

Tre av informanterna arbetar på vuxenenheten, på socialtjänsten, för respektive undersökt 

stadsdel. Den fjärde informanten arbetar inom socialtjänsten och ansvarar tillsammans med en 

kollega för att etablera ett anhörigstöd i kommunen. Informanten har med sin kollega 10 % 

var av sin arbetstid att förlägga på anhörigstöd. Annars har kollegerna andra arbetsuppgifter 

inom stadsdelen. Informanterna har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i spannet av 6 och 27 

år. En av informanterna hade tidigare ett annat arbete som rörde missbruk.  
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5.5 Litteratursökning 

För att skapa mig en bild över valt område har jag sökt efter litteratur på Adlibris - 

bokhandeln på nätet och på kommunala bibliotek. Mina sökord var anhöriga till missbrukare 

och medberoende. Det gick betydligt lättare att finna litteratur kring anhörigas situation när 

jag använde mig av sökordet medberoende. Jag var också intresserad av hur anhöriga 

prioriterades i den offentliga sektorn eftersom jag i litteratur förstått att det kan vara svårt för 

anhöriga till missbrukare att få stöd från det offentliga. Mitt intresse låg främst hos 

socialtjänsten eftersom det är där många gånger som personer med missbruksproblem söker 

stöd. För att göra mig en bild av hur anhöriga hanteras inom det offentliga vände jag mig till 

Socialstyrelsens hemsida för att söka efter anhörigas situation och om riktlinjer för anhöriga 

till missbrukare. I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Internet 6 

Socialstyrelsen 2007) var anhöriga en avgränsning som uteslöts och jag kunde heller inte 

finna några andra riktlinjer som vände sig till anhöriga. För sökordet medberoende fanns inga 

poster. Jag ändrade mina sökord till anhöriga till missbrukare och då dök poster om 

anhörigstöd upp. Jag läste då den nya bestämmelsen om anhörigstöd. Efter att ha läst vidare 

information kring bestämmelsen upptäckte jag att intentionen med bestämmelsen var att 

utvidga anhörigstöd till att omfatta socialtjänstens hela målområde och då även anhöriga till 

missbrukare. 

 För att hitta vetenskapliga artiklar till avsnittet tidigare forskning har jag sökt via 

databasen Academic Search Premier och använt sökorden i fritext; Family AND addiction, 

relatives*, ”next of kin”, ”social service”, ”social work och codependency. Jag avgränsade 

mig till åren mellan 1990-2012 och till artiklar Peer reviewed. Det var svårt att hitta artiklar 

av intresse. Det jag fann handlade i stor utsträckning om missbruk, anhöriga till äldre och 

olika sjukdomar. I de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroende (Internet 6 

Socialstyrelsen 2007, s.146) stötte jag på termen community reinforcement training. Jag 

använde mig av dessa sökord i Academic Search Premier och fick 86 träffar. Jag valde träff 

38, Working with family members to engage treatment refusing drinkers: the CRAFT 

program, av Smith, Meyers, Austin, 2008. I referenslistan till träff 38 har jag sedan fortsatt att 

söka manuellt efter tidigare anförda arbeten. Att använda referenslistan av en aktuell erkänd 

källa är ett bra verktyg för att kunna finna relevanta källor (Backman 2006, s.150-151). När 

det gäller val av teori har jag valt att använda mig utav Roine Johanssons avhandling (2007) 

om organisationsteori, som jag i fann i samband med att jag sökt vad som tidigare gjorts om 

anhöriga till missbrukare på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och som lämpar sig bra i 

studien då den behandlar myndigheter, vilket socialtjänsten är. 
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5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Intern validitet handlar om huruvida det man säger sig göra stämmer överens med det man 

identifierar eller ”mäter” i en undersökning (Bryman 2002, s. 257-258). Den personliga 

närvaron i kvalitativ forskning kan utgöra en styrka för validiteten då närvaron kan skapa 

förutsättningar för att säkerställa överensstämmelsen mellan observationer och begrepp (a. a.). 

Syftet med undersökningen har varit att beskriva och analysera socialarbetares erfarenhet av 

och perspektiv på anhörigstöd för anhöriga till missbrukare. Därför har jag som metodval valt 

att intervjua socialarbetare för att kunna få en bild av deras perspektiv på ett något djupare 

plan genom att få möjlighet att bland annat kunna ställa följdfrågor. Syftet och 

frågeställningarna har också varit en ständig följeslagare genom arbetet. En viktig del för att 

få en överensstämmelse mellan syfte och det jag identifierat har varit att läsa in mig på hur 

anhöriga till missbrukare används i litteratur. 

 Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet, det vill säga huruvida mätningarna i en 

undersökning är korrekt utförda och huruvida en undersökning kan upprepas. En social miljö 

är föränderlig och därför kan det i kvalitativ forskning vara svårt att få detta kriterium uppfyllt 

(a. a. s, 86, 257-258). I och med den nya bestämmelsen 5:10 SoL står socialtjänstens 

handläggare inför eventuella förändringar i sitt arbete kring anhöriga till missbrukare. Det kan 

därför vara så att om underökningen replikeras vid ett senare tillfälle så kommer man delvis 

att finna andra saker, såvida om den nya bestämmelsen får slagkraft. Jag har därför försökt att 

så utförligt som möjligt förklara hur och på vilket sätt jag arbetat och fått information till 

undersökningen. 

 Den externa validiteten är något som kan uttryckas som generaliserbarheten i en studie (a. 

a.). Alltså huruvida resultaten går att generalisera utanför det egna insamlade materialet. Då 

det i kvalitativ forskning ofta används ett begränsat urval och fallstudier är 

generaliserbarheten en svaghetsfaktor då det kan vara svårt att uttala sig om hur det ser ut för 

andra utanför det studerade området (a. a.). Mitt insamlade material består av fyra stycken 

informanter. Det begränsade antalet gör det svårt att generalisera till övriga kommuner i 

Sverige. De skillnader mellan de olika stadsdelarna som påvisats i mitt insamlade material 

och i Socialstyrelsens utvärdering av anhörigstöd kan dock ge en fingervisning om en 

brokighet kring hur utvecklat anhörigstöd som finns ute i kommunerna. De likheter som jag 

funnit i det insamlade materialet som gäller uppbyggnad och utrymme av arbetsuppgifter 

vågar jag också spekulera om att det kan generaliseras till de flesta av landets kommuner, då 

socialtjänsten som myndighet är uppbyggd på ett liknande sätt runt om i landet och samma 

lagstiftning gäller för alla kommuner. 
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5.7 Bearbetning av material 

Efter att ha transkriberat intervjuerna i sin absoluta helhet, där inga ord skalats bort skrev jag 

ut dem i fysisk form. Jag påbörjade som ett första steg att lyfta fram mitt insamlade 

intervjumaterial genom att se hur samstämmigt informanternas svar var med varandra och om 

deras svar skiljde sig åt. I resultatdelen har informanternas svar lyfts fram genom att jag 

presenterat dem som citat. Citaten som använts har valts ut och använts för att ge läsaren en 

bild över hur informanterna har svarat på intervjufrågorna och för att lyfta fram 

frågeställningarna och syftet med studien. I resultatdelen har jag valt att meningskoncentrera 

citaten något genom att skala bort ord som ”eh” och ”mm”, för att göra dem mer läsvänliga. I 

ett andra steg har jag jämfört intervjumaterialet med mina frågeställningar för att se om jag 

lyckats få svar på det syfte jag förutsatt mig att försöka svara på. Vilket jag anser att jag fått. 

Nästa steg var att hitta teman till analysdelen. De teman jag funnit har samstämt bra med mina 

frågeställningar. De teman jag valt ut till analysen har jag sedan lyft fram tillsammans med 

tidigare forskning för att vidare problematisera mina frågeställningar. Även Johanssons 

(2007) organisationsteoretiska teori valde jag att lyfta fram och problematisera tillsammans 

med intervjumaterialet då teorin lyfter fram perspektiv från myndigheter som profession 

vilket jag anser täcker syftet för den här studien.  

 Varje resultatdel följs av en analys, vilket är ett upplägg jag valt för att kunna skapa en lätt 

överskådlighet.  

 I slutsatser och diskussion har jag till sist använt mig utav mina frågeställningar som 

rubriker. Det för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa det som jag i min studie kommit 

fram till och för att se att syftet för studien har blivit besvarat. 

5.8 Etiska överväganden 

Under undersökningens gång har min utgångspunkt varit att utgå ifrån ett etiskt tänkande där 

jag velat att studien ska bygga på frivillighet, anonymitet och där ingen informant kommer till 

skada eller kränks. Det är något som ingår i en god forsknings sed enligt Vetenskapsrådet 

(Internet 7 2011) och CODEX (Internet 8 2012). Under forskningsprojektet har jag noga tagit 

hänsyn till och reflekterat över de regler och riktlinjer som finns på Vetenskapsrådets och 

CODEXs hemsida. Jag har även tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Principerna 

är; informationskravet, som handlar om att uppriktigt delge intresserade medverkande en ärlig 

bild över vad studien handlar om, samtyckeskravet, att intresserade deltagare ska medverka på 

frivillig basis, konfidentialitetskravet, som innebär anonymitet för deltagandet i studien och 

där medverkandes personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att utomstående inte kan få 
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tillträde till dem, samt nyttjandekravet, som handlar om att det insamlade materialet endast får 

användas till den forskning som den är avsedd för (Bryman 2002, 440-441). 

 I informationsbladet (se bilaga) har informanterna delgivits om vad intervjun handlar om, 

det vill säga om socialarbetares erfarenheter av arbete med anhöriga till missbrukare och 

vilket anhörigperspektiv som finns. I informationsbladet informerade jag om att deltagandet 

är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas, att intervjun kommer att spelas in och skrivas ned, 

att de har möjlighet att ta del av materialet och uppsatsen som helhet, att de kommer att vara 

anonyma och att uppsatsens slutresultat slutligen kommer att publiceras elektroniskt. 

Informanterna har även kunnat kontakta min handledare vid frågor. Alla informanter har tagit 

del av informationsbladet och de har av mig vid telefonkontakt fått reda på vad intervjun 

handlar om. Jag har även inhämtat skriftligt samtycke till medverkan på plats för själva 

intervjun. Jag har haft som avsikt och utgångspunkt att framställa min undersökning ärligt 

inför intresset av att medverka i intervju, vilket är en förutsättning för god forsknings ed enligt 

Vetenskapsrådet (Internet 7 2011). Jag har även varit noga med att se till att bara jag och min 

handledare haft tillgång till informanternas uppgifter och utsagor genom att förvara dem på ett 

sådant sätt så andra inte kunnat få tillträde till dem.  

Min undersökning faller inte under lag (2003:460) om etikprövning som avser människor 

eftersom det är på grundnivå undersökningen bedrivs. Jag har ändå tagit hänsyn till lagen på 

samma sätt som jag tagit hänsyn till riktlinjer inom CODEX (Internet 8 2012) och 

Vetenskapsrådet (Internet 7 2011). 

6. Tidigare forskning 
När jag sökt efter tidigare forskning i ämnet har jag fått uppfattningen om att det inte är ett 

ämne som hör till de mest välutforskade. I de nationella riktlinjerna för missbruk- och 

beroendevård (Internet 6 Socialstyrelsen 2007, s. 149) skrivs det bland annat att forskning 

kring familjens och närmiljöns roll för missbrukares tillfrisknande, när de gäller narkotika, 

försvåras att genomföras på grund av att det i Sverige är olagligt och det kan därför vara svårt 

att få tag i informanter som vill delta i studier. Den delen av anhörigskap som jag upplever är 

mest välutforskat är när det kommer till barn som har växt upp med en förälder/föräldrar med 

missbruksproblem. Avsnitten om tidigare forskning handlar om anhörigas hälsa, former av 

anhörigstöd och om Socialstyrelsens utvärdering av anhörigstöd. 

6.1 Anhörigas hälsa 

Den internationella och den svenska forskningen kring barn som anhöriga till missbrukande 

förälder/föräldrar har kommit till tämligen överensstämmande resultat. I Sverige finns en lång 



20 

 

tradition av forskning kring ämnet barn i familjer med missbruk (Lagerberg & Sundelin, 

2005, s. 154-155). Redan 1960 fann forskaren Nylander vid Karolinska Institutet, i sin 

doktorsavhandling ”Children of alcoholic fathers”, att barn till missbrukande fäder i större 

utsträckning än kontrollgruppen uppvisade psykiska och psykosomatiska symptom. Dessutom 

fann Nylander att var tredje kvinna som levde ihop med en man som hade alkoholproblem 

drabbats av depression och utbrändhet (Lagerberg & Sundelin 2005, s. 154-155; Internet 3 

Socialstyrelsen 2010, s. 2).  

Det har visat sig att barn som växer upp med missbruk har sämre förutsättningar för att lära 

sig konstruktiva bemästringsstrategier (coping) för att lösa problem (Internet 9 Socialstyrelsen 

2012, s. 13-15). Missbruk i familjen kan ge konsekvenser för föräldraskapet. Konsekvenserna 

kan vara brist på närvaro, nedstämdhet, tillbakadragenhet, utagerande beteende och dålig 

impulskontroll, hos den föräldern med missbruksproblem men även hos den andra föräldern. 

Det kan finnas brist på struktur, kontinuitet och planering, periodvis eller varaktigt, i familjens 

hem och vardag. Missbruksproblem hos en förälder kan göra att han/hon blir mindre lyhörd 

och känslomässigt tillgänglig, lättretlig, kanske inte orkar dela barnens aktiviteter eller behov 

av aktiviteter eller kan brista i omsorg och tillsyn. Men det är inte bara den person med 

missbruksproblem som kan vara i behov av hjälp och stöd för att bryta sitt negativa mönster. 

Forskning har visat att även övriga familjemedlemmar kan vara i behov av eget stöd då de kan 

vara minst lika påverkade fysiskt och psykiskt av missbruket. En skyddsfaktor för barn som 

växer upp med missbruk i familjen kan härledas till hur välfungerande samspelet ser ut i 

familjen. Några faktorer som forskning visar på och som pekar på ett generellt skydd för 

barnen i de här familjerna är; hur väl den icke missbrukande föräldern förmår kompensera för 

brister i familjens samvaro, en låg konfliktnivå, att det finns struktur och rutiner, att barnen 

inte exponeras för missbruket och om barnen får bra information om det som pågår (a. a.). 

Det finns dock fortfarande en del brister i forskningen om vilka konsekvenser det kan bli för 

barn som växer upp med missbruk i familjen (a. a., s. 13). Förutom att det finns en del 

kunskapsluckor så har även metodologisk kritik riktats till forskning kring barn som anhöriga. 

En del av kritiken handlar om att vid forskning om barn som anhöriga bör man ta större 

hänsyn till om det är en eller båda föräldrar som missbrukar, barnens ålder, kön, klara 

definitioner på missbruk, samverkande faktorer som flera riskfaktorer, socialgrupp och vad 

som gör att vissa barn ändå anpassar sig väl. Det framhålls även att döttrar uppmärksammats i 

mycket mindre utsträckning än söner (Lagerberg & Sundelin 2005, s. 156). 

 Velleman et al. (1993) menar att liten forskning har riktats till hur narkotikamissbrukare 

påverkar resten av familjemedlemmarna och deras liv. Enligt Velleman et al. beror det delvis 
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på att professionella i detta avseende inte haft intresse av anhöriga till missbrukare. Velleman 

et al. har i sin studie; The families of drug users; a study of 50 close relatives intervjuat 

anhöriga till missbrukare genom drogkliniker och självhjälpsgrupper i sydvästra England och 

funnit att anhöriga till narkotikamissbrukares liv och hälsa påverkats negativt. De anhöriga 

påverkades negativt genom att de isolerade sig från ett socialt liv, ofta hade ekonomiska 

problem och deras psykiska och fysiska hälsa hade påverkats negativt. Depression, ångest, 

ökat eget missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, ätstörningar eller påverkats negativt 

av olika fysiska åkommor. Informanterna var partners, föräldrar, syskon eller barn till 

personer med narkotikamissbruk. Informanterna skiljde sig inte mycket åt i avseende av den 

psykiska eller fysiska hälsan. Velleman et al. undersökte även om de anhöriga hade någon 

form av stöd. Tre kategorier dök upp, informellt stöd (exempelvis, vänner, grannar etcetera), 

formellt stöd (exempelvis från socialarbetare eller beroendeteam) och stöd från 

självhjälpsgrupper. 74 % av informanterna fick stöd från det informella nätverket, 60 % fick 

formellt stöd och 34 % fick stöd från självhjälpsgrupper. Men även om de flesta anhöriga 

hade någon form av stöd var många anhöriga ändå missnöjda med det stöd de hade. Speciellt 

de som mottog formellt stöd. 42 % av de som mottog formellt stöd upplevde att det inte hade 

varit till någon hjälp. Resultaten av studien visar att problem orsakade av en persons 

narkotikamissbruk för familjen är likartade de problem som finns i familjer med 

alkoholproblem. Våld, osäkerhet och pinsamma uppträden är faktorer som är likartade. 

Skillnader mellan personer med narkotikamissbruk respektive alkoholmissbruk är att stöld 

och ett letargiskt beteende i högre utsträckning kan relateras till personer med 

narkotikaproblem. Studiens tillkortakommande är att det saknats en kontroll eller 

jämförelsegrupp och kan därför inte kontrollera hur våld, osäkerhet och letargiskt beteende 

orsakat problem i normalpopulationen (a. a.).  

6.2 Former av anhörigstöd 

I de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård står det att i riktlinjerna saknas det 

viktiga perspektiv. Bland annat frågor som knyter an till anhöriga till personer med 

missbruksproblem (Internet 6 Socialstyrelsen 2007, s. 26). Faktaunderlaget från de nationella 

riktlinjernas experter ger dock stöd för att det är viktigt att underlätta situationen för anhöriga 

som kan stödja sin närstående med missbruk- och beroendeproblematik. I vissa studier och 

under vissa förutsättningar kan anhöriga identifieras som ett stöd i missbruksrehabiliteringen. 

Anhöriga kan vara en viktig resurs för att stödja närstående att uppsöka vård, upprätthålla 

kontakten med vården och fortsätta att leva drogfri. I de nationella riklinjerna för missbruk 
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har slutsatsen dragits att anhörigas/familjens stöd minskar risken för återfall och ökar 

chanserna för att missbrukare ska upprätthålla behandlingskontakter. Familjerelationer kan 

dock vara en faktor som även håller kvar den närstående i sitt missbruk. Anhörigas/familjens 

resurser i vid mening som tillexempel övrigt informellt nätverk, materiella resurser, 

samhällets service, tillgång till behandling och professionellt stöd, är enligt flera 

forskningsöversikter, en påverkan på möjligheten att fungera stödjande (a. a. s. 145-147).  

 Det finns evidens för att relatera utfallen av alkoholmissbruk i förhållande till hur väl 

familjerelationer fungerar (Velleman 2005). Trots det är det många professionella inom 

missbruksvården som fortfarande mest använder sig av individuella metoder för personer med 

missbruksproblem (a. a.). Velleman nämner fem stycken metoder som inkluderar anhöriga i 

missbruksrehabiliteringen. Behavioural family Therapy, Network therapy, The 5-step 

intervention, Unilateral Family Therapy och Community reinforcement. The 5-step 

intervention är en metod som ger anhöriga chansen att tala om problemen, möjlighet att få 

relevant information och motivation till att fortsätta att ta mot stöd. Metoden har visat sig vara 

effektiv i att förbättra anhörigas bemästringsstrategier och minska deras psykiska och fysiska 

påfrestningar. De metoder som inriktar sig på familjeterapi syftar i första hand på att förbättra 

relationerna mellan familjemedlemmarna och hitta strategier för att reducera beteenden som 

möjliggör för missbruk. Det har visat sig att genom att involvera partnern i behandling ökar 

chanserna för att få ett bra utfall än om behandlingen bara fokuserar på personen med 

missbruksproblem. Det ska dock vägas in att andra faktorer som hur länge missbruket har 

fortgått och hur stora skador missbruket har skapat hos personen med missbruksproblem 

också väger in när det gäller utfall för fortsatt missbruk. Det finns studier som mer eller 

mindre kan finna evidens för att anhöriga ger bättre utfall för missbruk. Mer forskning på 

området krävs då studier ofta har ett lågt antal inkluderade i sina studier och det saknas ofta 

även komparativa studier mellan olika metoder (a. a.). 

 Det finns få metoder som vänder sig till partners som lever med en person med 

missbruksproblematik. De som finns har ofta som högsta prioritet att skapa en förändring hos 

missbrukaren och saknar även ofta emiriskt stöd (Barber & Gilbertson 1997).  

Det finns dock metoder som utvecklats för att förutom att motivera missbrukare i 

behandling även riktar sig till att förbättra livsvillkoren för de anhöriga (Smith, Meyers, 

Austin 2008). En av dem är, CRAFT, Community Reinforcement and Family Training och är 

en utvecklad metod från CRA, Community Reinforcement Approach och kommer från USA. 

CRAFT är en kognitivmetod som riktar sig till anhöriga till alkohol- och andra 

drogmissbrukare. Metoden har fått empiriskt stöd och ämnar få anhöriga att förbättra sin egen 
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situation och tränas i hur de på bästa sätt kan motivera sina närstående att söka hjälp för sitt 

missbruk. Resultaten från CRAFT har visat att 64 % av de anhöriga som genomgått 

programmet lyckades motivera sina närstående att ingå i en behandling. Resultaten från 

CRAFT visade även att anhöriga kunnat förbättra sin egen livssituation oavsett om den 

närstående ingått i en behandling eller inte. I studien om CRAFT har forskarna jämfört 

resultat från två andra metoder/modeller för anhöriga. De jämförde resultat från Al-Anon (ett 

12- stegs program och självhjälpsgrupp för anhöriga till missbrukare) och Johnson Institute 

Intervention (en interventionsmetod för att få den missbrukande personen i behandling). Inom 

Al-Anon lyckades anhöriga motivera sina närstående i 13 % av fallen. Inom Johnson Institute 

Intervention lyckades anhöriga i 30 % av fallen (a. a.). 

6.3 Socialstyrelsens utvärdering av anhörigstöd 

I ett meddelandeblad (Internet 10 Socialstyrelsen 2009) informerade Socialstyrelsen Sveriges 

socialnämnder och förvaltnings/verksamhetschefer om att i och med den nya bestämmelsen 

5:10 SoL om anhörigstöd, att det är viktigt att kommunerna tar fram en strategi som beaktar 

att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden som berörs av 

bestämmelsen. I meddelandebladet informerades det även om vikten av att information om 

kommunens anhörigstöd ges till invånarna, att det i ett tidigt skede inleds ett samarbete med 

hälso- och sjukvården samt att det är av vikt att utveckla förhållningssättet och bemötandet av 

anhöriga inom socialtjänsten. Ett anhörigperspektiv ska genomsyra vården och omsorgen. I 

ytterligare meddelandeblad (Internet 5 Socialstyrelsen 2010) som vände sig till bland annat 

chefer, biståndshandläggare och socialsekreterare, upplyste Socialstyrelsen att stöd till 

anhöriga kan ges i antingen allmänt inriktade insatser som utgör en kommunal service utan 

föregående behovsbedömning. Det kan handla om information, rådgivning, enskilt eller i 

grupp. Anhöriga ska också kunna söka om stöd för egen del. Det har hittills funnits liten 

erfarenhet av behovsprövat stöd till anhöriga. Exempel på behovsprövade insatser kan vara 

enskilda stödsamtal eller medverkan i en viss gruppverksamhet som inte är öppen för alla 

eller någon form av rekreationsvistelse (a. a.). 

 I lägesbeskrivningarna – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående från 2010 

och 2011 (Internet 1; Internet 2) har Socialstyrelsen kommit fram till att äldreprägeln 

fortfarande består och att anhörigstöd inte är integrerat i socialtjänstens alla delar. Stödet 

håller på att utvecklas men mycket arbete återstår fortfarande. Socialstyrelsen anser att 

kommunerna inte har prioriterat att utveckla anhörigstöd inom exempelvis individ- och 

familjeomsorgen (IFO). Socialstyrelsen kommer därmed att vägleda IFO inom den nya 
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bestämmelsen. Svårigheter att ta till sig den nya bestämmelsen tror Socialstyrelsen kan bero 

på kultur- och språkskillnader i synen på anhöriga. Anhörigstöd inom IFO innebär något helt 

annat än det stöd för anhöriga till äldre och de har helt andra livsvillkor och därmed andra 

behov av stöd och hjälp (Internet 1 Socialstyrelsen 2010). I lägesbeskrivningen för 2011 

(Internet 2 Socialstyrelsen 2011) skriver Socialstyrelsen att allt fler inom socialtjänsten 

känner till bestämmelsen. Det har varit svårare att utröna huruvida informationen når fram till 

kommuninvånarna och ”personer som vårdar eller stödjer närstående”. Socialstyrelsen (a. a. s. 

7) framhäver också att socialtjänstens handläggare har en nyckelroll i att informera om 5:10 

SoL och om dess innebörd. Socialstyrelsens slutsatser och förslag 2011 (a. a. s. 8) är att 

kommuner behöver ta fram mål för anhörigstöd och tydliggöra vad som förväntas av 

socialtjänstens personal när det gäller bemötande och stöd till anhöriga. Socialstyrelsen ser 

också att det finns ett behov av ett utvecklingsarbete när det gäller att omsätta ett 

anhörigperspektiv i sitt arbete. När socialtjänsten handlägger en enskilds ansökan om hjälp 

kommer personal ofta i kontakt med anhöriga och då är det viktigt att även anhörigas behov 

av stöd uppmärksammas (a. a.). 

 År 2010 och 2011 gjorde Socialstyrelsen nationella kommunenkäter som bland annat 

skickades till ansvariga inom socialtjänstens IFO (alla ansvarsområden)(a. a.). Enkäterna var 

anpassade efter verksamheternas karaktär. Alla kommuner (287) och stadsdelarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö adresserades och totalt var de adresserade 325 kommuner, 

stadsdelar och kommundelar. Inom IFO svarade 71 % av landets kommuner och stadsdelar. 

Det är en svarsfrekvens som också liknar den för 2010. Ett bortfall på 30 % innebär att det är 

nästan är 100 kommuner som inte har svarat och därför måste resultaten tolkas med 

försiktighet. När det gäller medelsanvändning inom IFO så svarar drygt 40 % att de fått medel 

från hela socialtjänstens ”anhörigpott”, att använda till ”sina” anhöriga. Med de medel man 

fått har man anställt och utbildat personal och många kommuner har projektanställt personer 

som ska starta ett utvecklingsarbete och inventera befintligt anhörigstöd. Var tredje kommun 

angav i enkäten att man utarbetat en strategi för att utveckla anhörigstöd och 

anhörigperspektiv. De kommuner som angivit att de utvecklat en strategi för tillämpningen av 

den nya bestämmelsen har också överlag funderat på hur de ska komma i kontakt med 

anhöriga samt att få in ett anhörigperspektiv i arbetet med anhöriga. Inom IFO har 37 % av 

kommunerna svarat huruvida bestämmelsen har omsatts i kommunala riktlinjer. Frågan har 

inte i någon höggrad varit aktuell inom IFO men en del kommuner har börjat diskutera frågan 

som en del av den kartläggning av behov av stöd som pågar. 76 % av de som svarat inom IFO 

uppger att de håller på att utveckla stödet till anhöriga. 23 % av IFO uppger att de använt egna 
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medel (och inte de extra insatta medel som betalats ut för att ”sparka” igång en utveckling av 

den nya bestämmelsen). Förekomsten av biståndsansökningar från anhöriga visar att det är 

relativt ovanligt att anhöriga ansökt om bistånd enligt 4:1 SoL. 27 % av svarsfrekvensen inom 

IFO säger sig ha tagit emot en sådan ansökan och då främst inom ramen för vården av 

missbrukare. Anhörigveckor på behandlingshem är ett exempel men sen rörs kommentarer 

om att biståndsinsatserna även har rört den närstående och dennes situation. Det menar 

Socialstyrelsen (a. a. s. 25) är ett tecken på att det i praktiken finns svårigheter att dra en gräns 

för ett bistånd som kommit till för den anhöriges eller den närståendes skull. Enskilda samtal 

eller i grupp för anhöriga är det stöd som är mest etablerat. Inom missbruksvården uppger 

drygt 90 % att de erbjuder enskilda samtal och drygt 60 % har svarat att de erbjuder 

anhöriggrupp inom missbruksvården. 54 % av IFO uppger att de samarbetar med landstinget 

(a. a.). I 2010 års lägesbeskrivning uppger Socialstyrelsen att kommunernas webbplatser är ett 

bra ställe att nå ut med information om anhörigstöd och den nya bestämmelsen (Internet 2 

Socialstyrelsen 2011). År 2010 gjorde Socialstyrelsen en studie av webbplatser. Det visade 

sig att i några få kommuner finns en länk mellan anhörigsidan och webbsidan för 

funktionshinder eller missbruk. Ytterst få kommuner refererade till den nya bestämmelsen och 

på de flesta webbplatser hade erbjudandena om stöd en ”äldreprägel” (Internet 1 

Socialstyrelsen 2010). 

7. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgörs här av organisationssociologisk teori, vilken är en 

gren av organisationsteorin (Johansson 2007). Organisationsteorin härstammar från början i 

USA (a. a.).  Den organisationssociologiska teorin som är presenterad nedan är hämtad från 

Roine Johanssons avhandling (2007), Vid byråkratins gränser – Om handlingsfrihetens 

organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete. Som titeln antyder handlar 

avhandlingen om vilka ramar som begränsar och möjliggör gräsrotsbyråkraters arbete med 

klienter och hur man konstruerar en klient för att kunna anpassa individen till det 

organisationsbyråkratiska formatet.  

Valet av att använda mig utav organisationsteori grundar sig på att myndigheter som enligt 

Johansson är en form av organisation, har en uppsättning av regler och riktlinjer som 

begränsar och möjliggör för personal att handla när de kommer i kontakt med medborgare på 

sin arbetsplats (a. a.). Johanssons avhandling tar upp intressanta perspektiv som rör huruvida 

en myndighet kan ge stöd till individer som på olika sätt kan vara i behov av det, vilket jag 

anser är aktuellt för den här studien. Då studien har ett professionsperspektiv på anhörigstöd 
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kommer jag i analysdelen koncentrera mig på socialarbetares arbetssituation, vad de har att 

förhålla sig till i sitt arbete och hur socialarbetare och regler och riklinjer kan fungera som 

gate keepers, som reglerar vem som kan få tillgång till stöd och inte.  

Avhandlingen tar även upp hur reformförändringar inom myndigheter kan utvecklas, vilket 

jag anser är aktuellt att diskutera i och med att intentionen med 5:10 SoL om anhörigstöd, är 

att reformera anhörigperspektivet inom socialtjänstens myndighetsområde.  

 För att nämna det så behandlar Johansson arbetsförmedlingen och försäkringskassan som 

myndighet i sin avhandling. Men jag anser att Johanssons avhandling även fungerar att 

använda sig utav när det gäller att förstå socialtjänsten som myndighet och kommer därför att 

presentera den. 

7.1 Byråkratins gränser 

Staten menar Johansson (2007, s.17) är en speciell form av organisation som bör skilja sig 

från andra organisationstyper och där dess centrala verksamhet och där kontakt med 

medborgarna i huvudsak sker via myndigheter. I samband med myndigheter används ofta 

ordet byråkrati. Byråkrati menar Johansson (a. a. s.35-36) är ett organisationsteoretiskt 

begrepp som består av en uppsättning variabler och omfattar en aspekt som rör 

inomorganisatoriska förhållanden och en aspekt som handlar om organisationens sätt att 

öppna sig mot yttervärlden. Den byråkratiska organisationen kännetecknas av att den är 

hierarkiskt uppbyggd och att den är specialiserad utifrån att olika kategorier av anställda har 

olika typer av arbetsuppgifter och utifrån klara gränser i vad som tillhör byråkratins 

verksamhetsområde (a. a. s.36). De som står längst ner i hierarkin och de som också öppnar 

upp organisationen mot yttervärlden är de så kallade gräsrotsbyråkraterna (a. a). Här tar 

Johansson avstamp från Lipskys definition av street-level-bureaucrats (gräsrotsbyråkrater) 

som också är termens upphovsman. Dels är det gräsrotsbyråkraterna som har direkt kontakt 

med medborgarna och dels har de ett visst handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter. 

Handlingsutrymmet begränsas dock då det är gräsrotsbyråkraterna som ska verkställa de 

beslut som politiker och de högre upp i hierarkin har beslutat om. Handlingsutrymmet varierar 

också beroende på arbetsuppgifternas karaktär (a. a. s.18,45). Det finns alltså två dimensioner 

inom den byråkratiska organisationen, en dimension som rymmer ett uppifrån- och ner 

perspektiv där gräsbyråkraternas arbetsuppgifter styrs av regler och riktlinjer och ett nerifrån-

och-upp perspektiv där gräsbyråkraternas makt ligger i att de är det enda som har en 

”gränsöverbryggande” roll. De är de som har kontakt med medborgarna och har då 
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förstahandsuppgifter om dem samtidigt som de besitter kunskap om de organisatoriska 

möjligheter och begränsningar som finns (a. a. s.44-45).  

7.2 Byråkratisk identitet 

Gräsrotsbyråkraterna är de som har kontakt med medborgarna. Även om arbetsuppgifterna 

med medborgarna ska vara individanpassade och rymma ett mått av flexibilitet är den 

byråkratiska konstruktionen uppbyggd av en masshantering av människor som gör att de 

behöver av individualiseras till ”ärenden”. Det är när den enskilde ska anpassas till det 

byråkratiska formatet som en klient konstrueras (a. a. s.19,80). Det är bara när den enskilde 

fått en byråkratisk identitet som det är möjligt att ta sig an ”ärendet”. Den blivande klienten 

måste först kunna karaktäriseras utifrån speciella egenskaper som gör att det blir möjligt att 

placera denne i en förväg definierad administrativ kategori (a. a. s.50). Den administrativa 

kategorin begränsar handlingsutrymmet men handlingsutrymmet kan variera. Johansson (a. a. 

s.80-83) har urskiljt fem dimensioner som rör handlingsutrymmet kring arbetet med 

klientrelationer. 1,Regel-bundenhet, handlar om hur strikt och detaljstyrd verksamheten är. 

Om det handlar om strikta lagar eller av ramlagar. Det avgörs av det politiska klimatet i det 

omgivande samhället och hur arbetsuppgifterna är utformade inom organisationen. 2, 

Specialiseringsgraden, handlar om snävheten i arbetsuppgifternas art eller karaktär. Det 

handlar om huruvida det går att konstruera administrativa kategorier och hur 

specialiseringsgraden påverkas av kulturella värderingar och hur opinionsbildningen ser ut i 

samhället. 3, Tid per ärende, här synliggörs det att det handlar om en masshantering av 

individer. Det är ärendets art och antal som avgör hur det påverkar arbetet. Handlar det om en 

verksamhet som är ”resurskänslig” kan en resursminskning i form av en personalminskning, 

påtagligt inskränka handlingsutrymmet då det inte går att lägga ärendena på hög om de kräver 

en omedelbar handläggning. 4, Intresseorienteringen, handlar om avvägningen mellan service 

och kontroll. Där servicen kan sägas handla om klientens intressen och kontrollen innebär att 

andra intressen än klientens tillvaratas. Här handlar det om byråkratins gränser för att 

upprätthålla en legitimitet. Häri ligger också gräsrotsbyråkratens dubbla roller gentemot 

klienten, avvägningen mellan service och effektivitet. 5, Avståndet, är den femte dimensionen 

och karaktäriseras av avståndet i relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat. Även om det 

är önskvärt att skapa en tillitsfull relation som rymmer ett mått av närhet, kostar det både tid 

och resurser i en tid av ekonomiska nedskärningar och av effektivitetsskäl är det lätt att 

gräsrotsbyråkraten skapar ett avstånd i förhållande till sina klienter (a. a. s.80-83). 
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7.3 Reformförändringar och en kritik mot teorin 

Makten över reformförändringar ligger både hos de styrande i den byråkratiska 

organisationen och hos de lägsta i hierarkin, hos gräsrotsbyråkraterna. För att en reform ska 

bli bärkraftig behövs det förutom en kontrollverksamhet från de styrande även en normativ 

makt. En tvångsmässig genomförd reform kan få strukturella konsekvenser men inte en 

innehållsmässig, i form av praktiskt arbete, om det som ska förändras eller utvecklas inte nås 

av en viss grad av samtycke hos gräsrotsbyråkraterna. Huruvida en reformförändring blir 

lyckad eller inte beror enligt Johansson på bland annat, tiden, hur envist och hur länge man 

kan driva en förändringslinje och konkretionen, huruvida förändringsdirektiven är praktiska 

och konkreta. På detta är det också viktigt hur kravet på reformen och stödet från 

omgivningen ser ut för att en reform ska bli bärkraftig (a. a. s.164-166). 

 En kritik som kan härföras till den presenterade teorin är att avhandlingen första gången 

publicerades år 1992. Sedan dess har den offentliga sektorn förändrats. New Public 

Management har utvecklats radikalt mot en marknadsanpassning av den offentliga sektorn 

och dess verksamheter har även förändrats genom bland annat decentralisering, 

kommunalisering och ekonomistyrning. I den internationella vetenskapliga debatten har det 

på sina håll resonerats kring huruvida marknadsanpassningen av den offentliga sektorn lett till 

att gräsrotsbyråkraternas eget handlingsutrymme ska ha urholkats radikalt och nästan 

försvunnit (a. a. s.7-8).   

8. Resultat och analys 

Utifrån det insamlade materialet har jag kunnat utröna tre huvudteman, Erfarenhet av 

anhöriga och deras situation, Handlingsutrymme och organisatoriska ramar och En 

förändring av anhörigperspektivet? De presenteras som huvudrubriker. Under dessa 

huvudrubriker följer underrubriker som konkretiserar olika områden som ingår i varje tema.  

 För att presentera det insamlade materialet har jag valt att först presentera resultatet för ett 

tema som sedan följs av en analys över respektive tema. Detta för att kunna få en bra 

överblick. 

I analysen har jag belyst informanternas svar i förhållande till den facklitteratur, tidigare 

forskning och teoretiska referensramen jag använt mig utav.  

Citaten av informanterna som presenteras är meningskoncentrerade. De har sin direkta 

ordalydelse men uttryck som ”eh” och upprepade ord har skalats bort. Meningskoncentrerade 

citat innebär att man formulerar informanternas svar mera koncist (Kvale 1997).  
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8.1 Erfarenhet av anhöriga och deras situation 

För att få en bild av socialarbetarnas perspektiv på arbete med anhöriga har jag ställt frågor 

kring deras erfarenheter av anhöriga och deras situation. Dels de erfarenheter av att ha arbetat 

med anhöriga i sitt arbete med missbruksproblematik och dels hur de ser på anhörigas 

situation. Det sistnämnda för att jag tror att deras förståelse av anhörigas situation kan 

påverka hur de bemöter och använder sig av anhöriga i sitt arbete med missbruksproblematik. 

Jag har även för att kunna besvara frågeställningen om stadsdelsförvaltningarna erbjuder 

anhörigstöd ställt frågor kring vad för anhörigstöd som erbjuds anhöriga till personer med 

missbruksproblem och hur anhöriga får information om vad för anhörigstöd som finns. 

8.1.1 Anhörigas situation 

Alla informanter vid alla de undersökta stadsdelsförvaltningarna var eniga om att anhöriga 

kunde vara i behov av eget stöd. Vid beskrivningar av anhörigas situation användes bland 

annat ord som skuld, skam och ångest. En informant beskrev att de i sitt arbete med anhöriga 

kan märka att de far rätt illa och att de många gånger bär på en stor frustration över att 

personen med missbruksproblematik som finns i deras närhet påverkar den anhöriges sociala 

liv i en sådan stor utsträckning; 

 

           Och sen kanske fruarna dom vill liksom ha en trevlig pensionstid, dom vill liksom gå på teater och 

gå och träffa barnbarnen och sådär. Dom vill ha ett vackert hem och vill bjuda hem gäster och 

sådär och så sitter mannen full i soffan så här hela tiden och sådär. Det blir jätte jobbigt för dom. 

Det är ett ganska vanligt problem tycker jag.  

 

En informant beskrev att anhörigas situation även kan vara kantad med önsketänkande: 

 
           Eller så kan det vara lite så här, frun det var nån som höll på att skilja sig, innan dess så hade hon 

en förhoppning att dom skulle ha ett lyckligt familjeliv och att han skulle vara en sån här snäll och 

pappa som han va liksom men sen var han mest full… Dom har ett sånt här önsketänkande, att det 

ska va som i början eller som man önskar att det ska va, lite så och man har inte riktigt förstått 

vilka problem den här personen har.  

 

Av erfarenhet av anhöriga uttryckte en informant att det kan vara svårt för anhöriga i ett 

parförhållande, att lämna sin närstående: 

…jag tänkte mer som om det är ett par som den ena missbrukar och den andra inte så är det jätte 

svårt att säga, du måste lämna och det, så jag vet att det är jätte svårt att och man måste själv fatta 

ett beslut, hur än det är många som säger det med hot och allt så funkar det inte utan man måste 

själv komma till ett beslut… 

 

När informanterna beskrev de anhörigas situation frågade jag även om medberoende var 

någonting de tänkte på eller hur de kunde märka av det hos anhöriga som de möter i sitt 

arbete. Alla informanter beskrev att medberoende är någonting som de kommer i kontakt med 

hos anhöriga. Följande citat beskriver hur informanterna ser på medberoende; ”…framförallt 
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på det sättet att de krattar manegen, lite granna, man möjliggör för ett missbruk, man kanske 

försöker normalisera det som händer och håller en fasad utåt och så vidare”. ”…ofta är det 

ju fruar som håller på att skydda och pysslar om åt honom och ser att till att han orkar upp 

och fixar, absolut. Det är det ju absolut, medberoende är ju nåt vi pratar mycket om…”. Ett 

litet längre citat om medberoende lyder;  

           …det är dom som håller, många håller ju sina ja om det är barn eller sambos bakom ryggen och ja 

kan säkert lämna pengar liksom och att säga gå ut du om du behöver göra nåt, och det har jag sett 

mycket också då och sådär att dom håller med boende och mat och allt så kan personen missbruka 

och sen är det ok, så har dom alltid någonstans att ta vägen. 

 

Den informant som håller på att utveckla ett anhörigstöd i stadsdelsförvaltningen beskrev att 

medberoende var något de syftade till att ha föreläsningar om på anhörigkvällar som är tänkta 

att anordnas. 

8.1.2 I kontakt med anhöriga 

I kontakt med anhöriga tyckte alla informanter att anhöriga kunde ses som en resurs i arbetet 

med en person med missbruksproblematik. Det var främst genom att anhöriga kan bidra med 

viktig information om klienten som anhöriga kan ses som en resurs. En informant uttryckte att 

då det finns klienter som inte orkar bidra med så mycket information om sig själva i kontakten 

med socialtjänsten så kan anhöriga verka avlastande i den bemärkelsen. En annan informant 

uttryckte att det ofta är personer med lång missbruksproblematik som har sökt sig till 

socialtjänsten och att det därför kan vara så att personen förlorat kontakt med tidigare familj 

och ersatt det av ett ”missbruksnätverk”. Där kan den tidigare familjen, om det är en bra 

familj, vara en resurs om de kan återetablera kontakten sinsemellan för att personen ska kunna 

få ett nytt sammanhang.  

 De tre informanterna som arbetar klientrelaterat med missbruk uttryckte att de ofta även 

har kontakt med anhöriga. Kontakt finns dock inte kring alla klienters anhöriga. Två av 

informanterna uttryckte att det delvis hade med att göra ifall de hade en långvarig kontakt 

med klienten eller inte. Kontakten med anhöriga koncentreras mest till att det är klienten som 

står i fokus. En informant beskrev att det fanns två grupper av anhöriga som mest är 

engagerade och ringer till socialtjänsten; ”…Men det är unga klienter där föräldrarna är 

väldigt engagerade eller så är det män som har någon slags fru eller sambo eller någon före 

detta fru där dom har barn ihop…”, men även att det kan vara ”och sen kan det va, ibland 

kan det vara barn till lite äldre missbrukare, vuxna barn…”.  

 Förutom att anhöriga kan bidra till information om klienterna handlar socialarbetarnas 

kontakt med anhöriga om att härbärgera den ångest som anhöriga kan uttrycka över 
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situationen. En informant uttryckte att en del anhöriga kan komma med anklagelser över att 

socialtjänsten inte gör något men att det då också kan handla om den ångest och det dåliga 

samvetet de själva har. En annan informant uttryckte att det även var viktigt att i samtal med 

anhöriga göra en ”rollfördelning” i vad som var socialtjänstens uppgifter och vad den 

anhöriga ska förhålla sig till.  

8.1.3 Anhörigstöd 

Hur utvecklat anhörigstöd som fanns i stadsdelsförvaltningarna skiljde sig åt. En stadsdels 

hade ännu inget etablerat anhörigstöd utan var inne i en utbildnings- och kartläggningsfas. I 

en stadsdel fanns det två personer som var anställda till att arbeta med anhöriga i mån av tid 

och där fanns det några anhöriga som informanten kände till som gått hos dem. Informanten 

uttryckte att; ”nu har inte dom så himla mycket tid men de finns”. I stadsdelen fanns även en 

anhöriggrupp som funnits i cirka två år. Men informanten uttryckte att informanten ”håller 

på” rätt mycket själv ändå. Det kan handla om anhöriga som är lite lättare att samarbeta med 

och sen har informanten arbetat i så många år att denne själv kan ge lite tips eller 

hänvisningar till bland annat föräldraföreningen mot narkotika. Informanten trodde även att 

beroendecentret hade någon anhöriggrupp men de hade inget samarbete med den och 

informanten hade inte ”haft någon där”. En tredje stadsdelsdel uppgav att det fanns en 

öppenvårdsmottagning som har anhörigstöd och sen hade de även Capio Maria (förr Maria 

beroendecentrum, är numera uppköpta av ett vinstdrivande bolag) att hänvisa till som 

erbjuder anhörigstöd och som informanten brukar hänvisa till. Den sista 

stadsdelsförvaltningen i undersökningen hade ett mer utvecklat anhörigstöd. Förutom 

beroendecentrum och Capio Maria har de även ett ”eget” program, CRAFT där man arbetar 

kognitivt med anhöriga för att förbättra deras egen situation och för att hjälpa de anhöriga att 

hitta verktyg till att motivera sina närstående att söka behandling. Informanten beskriver 

programmet på följande sätt;  

CRA heter det här programmet vi har och CRA family treatment och det förkortas CRAFT och då     

jobbar man med en klient, med den anhöriga utifrån…en del är ju att den anhöriga ska må bättre 

och den andra är ju att den anhöriga om den anhöriga får hjälp så kan ju den hjälpa själva klienten 

på ett bättre sätt och då har man sett att liksom dom här klienterna till dom här anhöriga, som går i 

programmet, att dom i större utsträckning söker behandling och blir nyktra. 

 

Informanten talar här om att CRA startade 2004 och att de sen utarbetade CRAFT ganska 

snabbt. Till programmet CRAFT kunde man delta om man från vuxenenheten hade blivit 

beviljad genom ansökan att delta. Det var oftast så att de anhöriga fick reda på programmets 

existens genom socialsekreterarna på vuxenenheten. 
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 Tre informanter uppgav att de ofta hänvisade anhöriga vidare om de uppfattade i sin 

kontakt med anhöriga att de for illa av sin situation. En informant uttryckte även att; ofta är 

det ju så att dom som ligger på mest får ju mest, lite grann…”. På frågan om de hänvisade 

anhöriga någon annanstans än till det stöd som finns inom stadsdelsförvaltningen svarade två 

informanter att de kunde hänvisa vidare. En informant hänvisade till självhjälpsgruppen Al-

anon och den andra informanten kunde även hänvisa till föräldraföreningen mot narkotika. En 

informant hade även följt med en klient och anhörig till en självhjälpsgrupp vid något tillfälle. 

Det har utifrån frågemallen varit svårt att få svar på i vilken utsträckning anhöriga hänvisas 

vidare till det befintliga anhörigstödet i stadsdelsförvaltningarna eller hur många anhöriga 

som medverkar i ett anhörigstöd i offentlig regi.  

8.1.4 Analys- erfarenhet av anhöriga och deras situation 

Informanterna hade en uppfattning som liknar varandras om hur de uppfattar anhörigas 

situation. Deras svar kring anhörigas situation stämde även väl in på hur facklitteratur 

beskriver anhörigas situation samt hur forskningen ser att anhörigas livssituation påverkas av 

att ha en närstående med missbruksproblematik. Skuld och skam var något som 

socialarbetarna beskrev kantade de anhörigas situation. En informant beskrev att ibland får 

man härbärgera de anhörigas ångest när de kommer med anklagelser om att socialtjänsten inte 

gör något. Något som informanten trodde bottnade i sin egen maktlöshet och skuldkänslor. 

Skuld och skam är något som artikeln från Socialstyrelsen (Internet 3 2010) också tar upp och 

som beskriver att det är två tunga känslor som dominerar i familjer med missbruk. Brattberg 

(2008) skriver att människor som brottas med livet som anhöriga gör ofta kan bära på tunga 

känslor som rädsla, sorg, ilska, känslor av otillräcklighet och känslor som skuld och skam. 

Rädslan kan handla om att man är rädd för att förlora det man har eller vara rädd för att gå 

miste om något man inte har, eller att man är rädd för att misslyckas i livet. Dessa ord står 

som en bra bakgrund till det socialarbetarna sagt. Det en informant beskrev om att anhöriga 

kan se fram emot en trevlig pensionstid kan ses i ljuset av gå miste om något man har sett 

fram emot men även rädsla över att förlora den familjekonstellation man har. En informant 

beskrev att det inte går att få anhöriga att lämna en destruktiv parrelation med påtryckningar 

och det kan också handla om rädslan över att gå miste om något eller rädslan över att se sig 

själv som misslyckad. Att anhöriga kan känna frustration över att de tycker att socialtjänsten 

inte gör tillräckligt kan förutom Brattbergs (2008) förklaring om rädsla även dras till 

Johanssons (2007) fjärde dimension; intresseorientering, som handlar om avvägning mellan 

att kunna erbjuda service och ta hänsyn till andra intressen som exempelvis effektivisering av 
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budget. Där det i det här fallet kan handla om att utbudet att behandla missbruk är en 

resursfråga och kan handla om att kommunen vill hålla sin budget på en låg nivå och därför 

erbjuder behandling i mer akuta situationer när det gäller missbruksproblematik. 

Frustration eller ilska över sin situation var något som dök upp i informanternas 

beskrivning av anhöriga. Brattberg (a. a.) menar att stå i relation till någon som mår dåligt kan 

kännas som att navigera på ett minfält. Frustration över att inte kunna leva på det sätt man 

önskar och ett önsketänkande om hur det borde vara, att man inte förstått vilka problem den 

närstående med missbruksproblem har är något som en informant beskrev. Önsketänkande är 

en form av förnekelse vilket Hellsten (1998) skriver att anhöriga ofta har då man försöker 

upprätthålla en fasad för att få vardagen att bli hanterlig. Hellsten (a. a.) menar även att 

förnekelse är ett stort problem då det möjliggör för ett fortsatt missbruk. Att anhöriga kan vara 

en möjliggörare för ett fortsatt missbruk var något som informanterna var eniga om att 

anhöriga kunde göra. Det kunde handla om att bidra med pengar, boende eller skydda den 

missbrukande från andra. Att anhöriga kunde möjliggöra för ett missbruk kunde också ses 

som ett tecken på medberoende vilket alla informanter vara eniga om att anhöriga kunde vara. 

Att vara medberoende beskrev informanterna som att ”kratta manegen”, att pyssla om, fixa 

och skydda sin närstående eller bidra med pengar och boende. Medberoende enligt Beattie 

(2008) och Hellsten (1998) är något som gör att den anhöriga försöker kontrollera sin 

missbrukande närståendes beteende, att anhöriga går in samma förnekelseprocess som 

personen med missbruksproblem och som gör att man sätter upp en fasad utåt för att skydda 

sig själv från ”andras blickar” men som istället möjliggör för ett fortsatt missbruk. 

Informanterna beskrev att anhöriga ofta kan känna ångest över sin situation. En informant 

beskrev även hur anhöriga kan bli isolerad från sitt övriga nätverk då tillexempel mannen satt 

hemma full i soffan som gjorde att den anhöriga frun inte kunde bjuda hem vänner eller 

familj. Ångest och ett isolerat socialliv är något som även den tidigare forskningen har funnit. 

Velleman et al. (1993) menar att de funnit att ångest är något som påverkar anhörigas liv i stor 

grad och som gör att anhöriga kan få sin psykiska och fysiska hälsa påverkad på ett negativt 

sätt. Velleman et al. (a. a.) påvisade även att anhöriga ofta blev isolerad från ett socialt liv på 

grund av de levde tillsammans med en person med missbruksproblem.  

 Informanterna var eniga om att anhöriga kunde ses som en resurs i arbetet kring personer 

med missbruksproblem. Det kunde dock bero på ifall informanterna upplevde att det var ett 

bra nätverk kring den missbrukande eller ifall de anhöriga upplevdes ha mer problem än den 

som missbrukar. Informanternas svar stämmer väl överens med det faktaunderlag och 
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forskning som beskrivs i de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård (Internet 6 

Socialstyrelsen 2007).  

 Socialsekreterarna sade sig ofta ha kontakt med anhöriga, men inte kring alla klienter. Det 

kunde bero på om klientens kontakt med socialtjänsten var långvarig och/eller om de anhöriga 

valde att själva höra av sig till socialsekreterarna. Det är därför svårt att uppskatta hur många 

anhöriga som har kontakt med socialtjänsten. Socialstyrelsen (Internet 1 Socialstyrelsen 2010; 

Internet 2 Socialstyrelsen 2011) har i sin lägesbeskrivning av anhörigstöd även funnit att det 

varit svårt att veta i vilken utsträckning som anhöriga känner till att det ska finnas anhörigstöd 

i alla kommuner och i vilken grad anhörigstöd kommer anhöriga till del. I vilken utsträckning 

anhörigstöd fanns i stadsdelsförvaltningarna skiljde sig åt. Anhörigstöd fanns att hänvisa till i 

alla satsdelsförvaltningarna, även om det i en stadsdel fortfarande var ett stöd som höll på att 

etableras. Det fanns två stadsdelar som hade ett eget anhörigstöd. En stadsdel hade en egen 

anhöriggrupp och den andra stadsdelen följde ett kognitivt utformat program, CRAFT, vilket 

enligt forskning är empiriskt beprövat (Smith et al. 2005). 

 Informanterna uppgav att de arbetade med anhöriga i mån av tid. Inom de två stadsdelar 

där det fanns anställda som har som arbetsuppgift att ta sig an anhöriga uppgav de två 

informanterna att det inte handlade om hela arbetsdagar de kunde lägga på anhöriga utan att 

det handlade om att de även hade andra arbetsuppgifter. Socialstyrelsen (a. a.) har också i sin 

utvärdering av anhörigstöd kommit fram till att anhörigstöd kan existera men att den här 

typen av anhöriga inte prioriteras. Här går det även att dra paralleller till Johanssons (2007) 

teori om handlingsutrymmets fem dimensioner, den första; regel-bundenhet och den tredje; tid 

per ärende. Regel-bundenhet, då socialarbetarna har ett val att prioritera kontakt med anhöriga 

så kan vi se att regleringen på detta område är mer flexibelt än strikt styrt. Tid per ärende, då 

vi kan se att socialtjänsten är en resurskänslig myndighet som måste prioritera hur mycket tid 

och resurser som kan läggas på klienter och anhöriga. Därmed behöver socialarbetarna också 

välja och välja bort vilka som ska få tillgång till stöd och inte. 

8.2 Handlingsutrymme och organisatoriska ramar 

Under intervjuerna kom det fram att socialarbetarna hade ett visst handlingsutrymme i sina 

arbetsuppgifter men att det även var begränsat av de organisatoriska ramarna. Den 

frågeställningen som här blir besvarad är även här vilka erfarenheter socialarbetare har till 

anhöriga till missbrukare. Här har dock perspektivet lyfts från den enskilda individen till de 

strukturella ramarna. 
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8.2.1 Organisatoriska ramar 

De ramar som kan ses som en gränsdragning i arbetet med klienter är att de tre informanter 

som arbetar med missbruksproblematik, beskrev att deras arbetsuppgifter handlade om att 

deras fokus ska ligga på personen med missbruksproblem. En informant uttryckte; ”jag 

fokuserar ju mest på klienten och sen dom tillsammans med dom anhöriga men inte de 

anhörigas problematik i det, det är inte mitt fokus”. En annan informant uttryckte; ”...det blir 

ju lite fel också för vi ska jobba med klienten, det blir liksom jätte fel om vi lägger allt fokus 

på klientens mamma så och inte hinner med klienten utan det är ju så att klienten är i fokus”. 

Ett litet längre citat från en informant som beskrev att det är personen med 

missbruksproblematik som är fokus såg ut såhär;  

           …vi jobbar ju med myndighetsutövning och utredningar och då är det ansökningar eller 

anmälningar till personer som har missbruksproblem och då har ju inte, här liksom så har man ju 

inte så mycket egen kontakt med anhöriga mer än att man har kring klienten ifråga. 

  

Den lagstadgade sekretessen (se t.ex. socialtjänstlagen 11:1) var också något som de tre 

informanterna som arbetar med missbruksproblematik tog upp. Följande citat från 

informanterna beskriver hur de hanterar sekretessen inför anhöriga i sitt arbete; 

Sen hur man jobbar med dom specifikt blir ju att, det beror ju på också i vilken mån klienten 

okejar att man har kontakt med anhöriga. Det måste ju va, dom måste ju häva sekretess och allt 

sånt annars får man ju inte säga någonting. Så ibland kan det ju handla om att försöka lugna 

anhöriga utifrån att inte säga någonting, sådär, vilket kan bli lite absurda situationer ibland men… 

 
…ibland kan det vara barn till lite äldre missbrukare också, vuxna barn som ringer och då ofta så 

brukar dom klienterna släppa på sekretessen om det är, mot sina anhöriga och då kan man ju 

liksom ha ett ganska gott samarbete och ibland så säger dom att man ska hålla på sekretessen och 

då kan ju vi inte göra så mycket mer än att lyssna på vad dom säger, inhämta information och 

hänvisa liksom för eget anhörigstöd. 

 

…men det kan väl finnas någon som inte vill att nån förälder inte ska veta eller lägga sig i, som är 

ändå en kille 23 år som går på rättspsykiatrisk avdelningen och där fick då inte personalen 

informera om mamman ringer och undrar över något och det blir så här knepigt då om han har 

varit borta då eller om hon inte vet var han finns, lever han eller inte och dom får inte säga något. 

 

 Något som kan dras till de organisatoriska ramarna är att anhöriga inte kan vara en klient i 

den bemärkelsen att den kan bli aktualiserad på vuxenenheten om den inte har egen 

problematik förutom att vara anhörig. Är personen inte en klient så är det också svårt att lägga 

fokus på personen då socialsekreterarna har ett klientrelaterat arbete. Alla informanter beskrev 

att det ibland kan vara så att det är flera inom familjen som har missbruksproblematik och i 

den bemärkelsen så kan anhöriga också vara en klient. Två av informanterna uttryckte att 

annars kan anhöriga inte vara en klient. En informant uttryckte att ibland kan det nästan 

tyckas som att det är den anhöriga som är klienten då den mycket hör av sig till socialtjänsten 

och kanske har mer problem än själva klienten. En informant uttryckte även att förut så tog 
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vuxenenheten in ”nästan allt som hörde av sig” bara om de ville komma in och ha lite 

stödkontakt men att de nu inte gör det utan nu måste det handla om missbruk eller någonting 

mer än bara ett stöd.  

 Jag ställde även frågan om anhöriga själva har ansökt om stöd för egen del. En informant 

trodde inte att det var möjligt för anhöriga att göra det. En informant sade sig tro att någon 

anhörig någon gång hade blivit beviljad stöd för att åka på en så kallad anhörigvecka som 

finns på en del behandlingshem för missbrukare. En informant svarade att för att kunna gå på 

deras anhörigprogram CRAFT så behöver den anhöriga ha blivit beviljad en ansökan från 

socialtjänsten. 

8.2.2 Handlingsutrymme 

Något som kan härledas till både de organisatoriska ramarna och till handlingsutrymme 

handlar om tiden som finns att tillgå under arbetsdagen. Det handlar om dels hur många 

ärenden som en handläggare har och hur ”svåra” ärendena är. Den informant som har till 

uppgift att utveckla anhörigstöd inom stadsdelsförvaltningen har tillsammans med en kollega 

10 % var av sin arbetstid att lägga på en etablering av stödet. De tre andra informanterna 

uppgav också att tid var något som spelade stor roll för deras handlingsutrymme av att arbeta 

med anhöriga. Följande citat beskriver vad informanterna sagt om tid och handlingsutrymme. 

Frågan löd om de tyckte att det hade utrymme för att arbeta med anhöriga; ”För mig gör det 

ju inte det men det skadar ju inte att göra det heller, så”. ”…vi har ju alltid för lite utrymme, 

man får ju prioritera. Ofta är det ju dom som ligger på mest som får mest… Nej det finns ju 

inte tillräckligt med utrymme skulle jag säga men man får göra det bästa av det som är”. ”Ett 

litet längre citat lyder;  

           Det är väl så olika, det beror på, nu har vi väl runt i snitt 30 ärenden. Per person och sen beror det 

på om alla fungerar bra och liksom alla är som dom ska va och ingen liksom, då kan man ju ha tid 

och sen ibland om det är nån så här jobbig anhörig som ringer liksom och är på och nästan med 

hot, och nu får ni göra det och det, och det sådär man känner, gud nu orkar jag inget mer, då 

brukar jag hänvisa till någon av våra chefer. 

 

 En fråga som jag ställde rörde huruvida informanterna tycker att de från chefer och/eller 

organisatoriskt får en möjlighet att arbeta med anhöriga. Den informanten som utvecklar 

anhörigstöd sade sig uppleva ett stort stöd från sin chef. En informant uttryckte att det idag 

har blivit mer pappersjobb som journalanteckningar och dokumentation som gör att tiden 

begränsas och att chefer inte uppmuntrar de anställda att jobba med anhöriga utan tycker att 

de ska hänvisas vidare för att de inte ingår i deras arbete. Dock avslutar informanten frågan 

med att säga; Sen gör man ju då saker som inte ingår i jobbet om man har tid”. En annan 

informant uttryckte; ”Organisatoriskt uppbyggt så, vi arbetar ju för den enskilde som kommer 



37 

 

och ansöker och inte för den enskilde”. En informant uttryckte att chefen var tillåtande till att 

de anställda även skulle jobba med anhöriga;  

 Ja, visst, absolut det tycker jag. Vi har ju ganska stort utrymme för att kunna styra våra 

arbetsdagar och sådär men sen vet jag ju att vi har många klienter, att det är därför det är svårt att 

hänga med. Men man har ju en stor frihet att jobba med klienterna så att, vi är ju inte styrda att 

redovisa precis vad vi har gjort så. Så det finns det ju absolut. Det är ju någonting vi ska jobba 

med också, anhöriga. Så det ju absolut inget, att vi blir hindrade så utan det är ju, tiden.  

 

 Det visades även att det var olika hur informanterna valde att hänvisa anhöriga vidare. En 

informant sade sig enbart hänvisa till anhörigstöd som fanns inom beroendecentrum och 

Capio Maria, en informant uppgav att förutom det anhörigstöd som fanns inom den offentliga 

regin kunde hänvisa till Al-anon (självhjälpsgrupp för anhöriga till missbrukare) medan en 

tredje informant uppgav att denne var mycket positiv till självhjälpsgrupper och kunde 

hänvisa till dessa och till föräldraföreningen mot narkotika eftersom dessa förutom att vara en 

hjälp för de anhöriga även är kostnadsfria.  

 Något som inte går att generalisera men som kan antyda att det finns ett handlingsutrymme 

för att välja hur man vill inkludera anhöriga är när en informant uttryckte att;  

           …en del tycker ju kanske att de inte vill ha så mycket med anhöriga att göra men jag är väldigt 

positiv till att ha kontakt med anhöriga. Att dom verkligen kan vara en resurs och att man kan få 

veta så mycket och att man kan också att dom ringer och liksom sådär att, nej ni gör ingenting, ni 

hjälper honom inte, att man då kan be om hjälp istället, att man säger att, hjälp oss då, berätta hur 

vi ska göra, du känner ju din man så bra, berätta hur vi ska göra och då kan det bli himla bra 

faktiskt tycker jag, att dom kan vara en resurs. 

 

Något som också kan visa på att socialsekreterare har ett handlingsutrymme var när en 

informant beskrev att, i mån av tid arbetade mycket själv med anhöriga genom att ge tips och 

råd. Informanten hade en lång arbetslivserfarenhet av missbruksområdet och tyckte sig kunna 

vara en hjälp för de anhöriga.  

8.2.3 Analys- handlingsutrymme och organisatoriska ramar 

Informanternas arbete påverkas av hur de organisatoriska ramarna är uppbyggda. 

Informanterna upplevde att deras arbete med anhöriga har ett visst mått av handlingsutrymme 

men att det också begränsades av arbetsuppgifternas fokus och av lagar. Temat analyseras här 

utifrån den använda teorin i uppsatsen, om organisationssociologi.  

 Det som socialsekreterarna tyckte var en begränsning av deras möjligheter att ha kontakt 

med anhöriga var att deras fokus ska ligga på personen med missbruksproblem. Johansson 

(2007)  menar att det är bara när en enskild fått en ”byråkratisk identitet” som myndigheten 

kan ta sig an ett ”ärende” och för att kunna bli placerad i en administrativ kategori måste den 

enskilde kunna karakteriseras utifrån på förväg uppställda speciella egenskaper. Detta kan 
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dras till Johanssons (a. a.) andra dimension om handlingsutrymme, specialiseringsgraden. 

Socialsekreterarna menade att anhöriga inte heller kan vara en aktualiserad klient på 

vuxenenheten. Det gör att utifrån Johanssons perspektiv, att förutom att fokus på ska ligga på 

klienterna så kan heller inte anhöriga bli en klient och tillhöra den administrativa kategorin, 

då de inte har de egenskaperna som eftersöks. Anhöriga kan enligt lag söka stöd för egen del. 

Enligt Socialstyrelsen (Internet 1 Socialstyrelsen 2010) är det dock inte vanligt att anhöriga 

har sökt stöd för egen del, vilket Socialstyrelsen menar kan bero på att de inte känner till att 

de kan göra det. Informanterna beskrev att det var ovanligt att anhöriga gjorde det om det ens 

hade förekommit. En informant sade sig tro att det inte var möjligt. En informant berättade att 

anhöriga för att kunna ta del av deras anhörigprogram, CRAFT, blev beviljad genom ansökan 

men sågs ändå inte som aktualiserad på vuxenenheten.  

 Den lagstadgade sekretessen (se t.ex. Socialtjänstlagen 11:1) är också något som 

informanterna uttryckte var en begränsning för att kunna ha kontakt med anhöriga. I 

propositionen för lagen om anhörigstöd, 5:10 SoL, är det inte heller tänkt att socialsekreterare 

ska bryta sekretessen för att kunna tillgodose ett anhörigperspektiv i arbetet (se prop. 

2008/09:82). Den lagstadgade sekretessen är i Johanssons (2007) mening en strikt lag som 

tillhör hans första dimension, regel-bundenhet som visar att när det gäller sekretess så är 

arbetet mera detaljstyrt. 

 Tiden under arbetsdagen var något som både kunde begränsa och ge handlingsutrymme för 

att ha kontakt med anhöriga i arbetet. Informanten som utvecklade anhörigstöd i 

stadsdelsförvaltningen uppgav att 20 % utrymme av arbetstiden kunde läggas på anhörigstöd. 

De andra informanterna menade att de i mån av tid kunde ha mer eller mindre kontakt med 

anhöriga. Hur många ärenden de hade och hur ”svåra” ärenden de hade var av stor betydelse 

för hur de kunde disponera sin arbetsdag. Även att det idag har blivit viktigare med 

dokumentation gör att det blir mindre tid för att arbete med klienter och deras anhöriga. 

Johansson (a. a.) menar att myndigheter som är ”resurskänsliga” kan påtagligt minska 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme då de inte bara kan lägga inkommande ärenden ”på 

hög”. En informant uttryckte mer specifikt att de har ett stort handlingsutrymme för att kunna 

styra sitt arbete men att det till stor del handlar om tidsbrist och för många ärenden. 

Socialsekreterarnas arbete styrs mycket av ramlagar vilket gör att de ändå kan vara med och 

påverka hur de vill arbeta. Johansson (a. a.) menar att strikta lagar eller ramlagar och huruvida 

det går att konstruera administrativa kategorier avgörs av det politiska klimatet och av 

kulturella värderingar i ett samhälle. Enligt min uppfattning är ett individfokus inom vård och 
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omsorg, och synen på ett effektiviserande och åtstramningar inom myndighetsorganisationer 

en bild över hur det rådande kulturella och politiska klimatet ser ut i Sverige idag.  

 Att socialsekreterarna upplever sig ha ett visst handlingsutrymme har märkts av deras svar 

kring att involvera anhöriga i sitt arbete. En informant uttryckte att en del kanske inte vill ha 

så mycket med anhöriga att göra men att informanten själv är positiv till att involvera 

anhöriga, är ett uttryck för att det finns ett val för hur man vill arbeta. En informant uppgav att 

denne jobbar mycket själv med anhöriga genom att ge tips för hur de ska hantera sin situation 

medan andra i större utsträckning väljer att hänvisa anhöriga vidare. Det är också ett val som 

styrs av att socialsekreterarna har ett handlingsutrymme där det inte finns strikta regler för hur 

de ska agera. Två av informanterna kunde även hänvisa till anhörigstöd utanför den offentliga 

sektorn som också det visar på ett handlingsutrymme där det inte finns några specifika 

riktlinjer. Att en del av socialarbetarna kan vara mindre positiva till att involvera anhöriga i 

sitt arbete kan även dras till Johanssons (a. a.) femte dimension som han kallar för avståndet 

och som innebär att det är lätt att skapa ett avstånd till klienter och anhöriga i tider av 

effektivisering och nedskärningar för att orka med sitt arbete.  

8.3 En förändring av anhörigperspektivet? 

En av frågeställningarna i uppsatsen gäller huruvida den förstärkta bestämmelsen 5:10 SoL 

om anhörigstöd har påverkat socialsekreterares arbete med anhöriga till missbrukare. En del 

av intentionen med lagen har varit att förstärka ett anhörigperspektiv inom socialtjänsten 

(Internet 1 Socialstyrelsen 2010). Därav kommer rubriken för temat. Jag har också därför 

frågat vad ett anhörigperspektiv betyder för socialarbetarna. Under intervjuerna har jag också 

ställt frågor kring om de har fått någon information eller utbildning i frågor kring anhöriga 

sedan den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2009, om de tror att anhörigperspektivet är i 

förändring och hur de tror och vill att arbetet med anhöriga ska se ut i framtiden. 

8.3.1 Kännedom om bestämmelsen och hur den uppfattas 

När jag under intervjuerna kommit till de frågor som handlar om den nya bestämmelsen 

visade det sig att det bara var en informant av fyra som kände till bestämmelsen sedan innan. 

En av informanterna hade innan intervjun velat ta del av mer information kring 

undersökningens frågor och då delgav jag den informanten att jag även hade tänkt ställa 

frågor kring hur den nya bestämmelsen påverkat deras arbete med anhöriga. Den 

informantens svar var att, efter att ha tagit del av informationen om att en del av intervjun 

skulle behandla detta område, hade läst om bestämmelsen och uppfattat att den bara gällde 

personer som vårdar närståenden. Informanten uppfattade därför att bestämmelsen inte gäller 
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för anhöriga till missbrukare då det kan finnas problem med att dessa anhöriga vårdar sin 

närstående med missbruksproblem;  

           Det jag tänker är väl att det har ju aldrig funnits någon historia av att man ser eller det har väl 

funnits men nu är det inte så i alla fall att man inte ser någon funktion av att anhöriga vårdar, inom 

missbruksvården så utan det har man ju professionella till och sådär. Medan man i, när det gäller 

funktionsnedsättande och äldre oftast är en förtjänst i att anhöriga är med och vårdar. Så jag tror 

att det är därför den inte har fått något genomslag, på vårat fält så. För att man ser det på nästan 

skadliga att anhöriga är med och vårdar. Och det tror jag finns en poäng i ofta att man kan, det är 

lätt att gå in i ett medberoende och det är lätt att skada sig själv i ett sånt läge. Det är väl därför 

också som man inte tycker att det är speciellt nyttigt att anhöriga vårdar missbrukare, så med 

stöd… 

 

Den informant som kände till bestämmelsen uttryckte att den nya bestämmelsen befäster att 

det ska finnas ett anhörigperspektiv och att anhöriga ska vara en del av arbetet. Men förutom 

att lagen befäster anhöriga så tycker informanten att en utökning av anhörigperspektivet har 

varit på gång länge; ”…det har varit på gång länge tycker jag, faktiskt…när jag började så 

var det, skulle jag säga att det var mera att man liksom bara såg klienten. Man ser hela 

familjen nu skulle jag säga”.  

8.3.2 Vad har hänt sedan ”anhöriglagen” förstärktes? 

Den informant som arbetar med att utveckla ett anhörigstöd inom stadsdelsförvaltningen 

uppger att förutom gå på utbildningsdagar kring anhöriga även håller på att kartlägga behovet 

och hitta former för anhörigstöd i stadsdelsförvaltningen. Informanten berättar att de avser att 

även socialsekreterarna ska bli medvetna om anhörigstödet och att de kan föremedla att det 

även ska finnas stöd för de anhöriga att få. I stadsdelen hade de tänkt att i första hand rikta sig 

till anhöriga vars närstående redan är befintliga klienter i stadsdelen men att det inte bara 

behöver vara så då de inte kommer att ha någon myndighetsutövning. De anhöriga de inriktar 

sig på ska även vara över 18 år. Informanten uttryckte även att det finns mycket entusiasm 

kring utvecklingen av att etablera anhörigstöd och att det ”ligger så rätt i tiden”.  En av 

informanterna som uttryckte att de hade en anhöriggrupp i stadsdelsförvaltningen uppgav att 

den startade ungefär vid den tidpunkt som den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2009. Två av 

informanterna uppgav att de inte tyckte att det blivit någon förändring av anhörigperspektivet. 

En informant uppgav att denne inte märkt av att det kommit en ny lag om anhöriga eller att 

det är en paragraf man hänvisar till. Två av informanterna uppgav att de inte hade fått någon 

utbildning när det gäller anhöriga. En av dessa informanter uttryckte dock att det någonstans i 

minnet fanns en bild av att de pratat någonting om anhöriga och anhörigstöd men att det är 

något som informanten inte minns specifikt. I en av stadsdelarna har man sedan innan den 

förstärkta lagen haft ett ”eget” anhörigstöd där man utgått ifrån metoden CRAFT. Två av 
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informanterna tycker att anhörigperspektivet är i förändring mot att anhöriga kommer få en 

starkare ställning. En av informanterna uttryckte då att; Jag tycker att de anhöriga får en 

starkare ställning, från att ha vart nåt lite besvärligt sådär till att man försöker ta tillvara 

dom mera som resurser tänker jag och att man ser familjen mer som en enhet och så och 

klienten inte bara är egen så…”.  

8.3.3 Vad är på gång? 

Två av de tre informanter som inte hade kännedom om den nya bestämmelsen hade 

upplevelsen att det inte fanns något som direkt stod i förändring inom stadsdelsförvaltningen. 

En av de två informanterna uttryckte dock att en utveckling i arbetet med 

missbruksproblematik förmodligen kommer att bli vanligare och det är att arbeta mer 

nätverksbaserat. 

 Den informant som arbetar med att utveckla ett stöd för anhöriga uppgav att de 

tillsammans med anhörigkonsulten som är inriktad mot stöd för äldre ska försöka hitta 

någonstans där de kan mötas i anhörigstöd för invånarna i stadsdelen. De ska även 

tillsammans med webbredaktören för stadsdelsförvaltningen hitta en form för hur de 

tillsammans kan informera anhöriga om anhörigstöd. I den stadsdel där en utveckling av 

etablering av anhörigstöd för anhöriga till missbrukare pågår funderar informanten 

tillsammans med sin kollega om de kan erbjuda telefontider för anhöriga och om 

medborgarkontoret kan vara en mötesplats, där anhöriga kan träffas och få samtalsstöd. 

Informanten tror att huruvida arbetet med anhöriga kommer att utvecklas beror på vilket 

genomslag de får av invånarna och att det till slut även kommer att handla om pengar. Hur 

mycket som kommer deras anhöriga till del.  

 En informant uttryckte att det i Stockholm stad planeras att skrivas en policy om 

anhörigstöd; ”…men allt sedan det här med anhörigkursen kom på tapeten och att det skulle 

skrivas en policy i staden om anhöriga till personer under 65 år, då lyfter man ju fram en helt 

ny, en helt annan målgrupp”. Den informant som kände till bestämmelsen hade fått reda på 

bestämmelsen genom ett gruppmöte. Informanten visste att det hade funnits diskussioner om 

deras klienters anhöriga kunde höra till dem som får anhörigstöd genom att vara anhöriga till 

personer med funktionsnedsättning eller äldre. När jag frågade vad som menades med att höra 

till svarade informanten; ”Att man skulle kunna tänka att missbruk är liksom någon typ av 

sjukdom eller så som hör till det”. Informanten som kände till bestämmelsen hade också gått 

en kurs där anhöriga och den nya bestämmelsen togs upp. Kursen hade handlat om 

handläggning och dokumentation och där tog man upp frågan om anhöriga men att man inte 
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visste hur det skulle se ut praktiskt i arbetet ännu. Informanten uttryckte att allt runt den nya 

bestämmelsen fortfarande var oklart. Informanten uttryckte även;  

 …sen är det ju lite grann att vi har saker som man absolut måste göra, det är svårt att få utrymme 

för det man absolut måste göra att det är liksom inte så lätt att bara lägga till grejer efter befintliga 

resurser så att man måste få nåt slags klara besked. Nåt slags åläggande att det här måste ni göra 

och då får man ju klämma in det men att det inte finns så mycket utrymme för det, för nya 

arbetsuppgifter. 

 

Citatet visar att det inte bara är oklart hur bestämmelsen ska uppfattas utan även att det finns 

oklarheter kring hur den praktiskt ska vävas in i socialarbetarnas arbetsuppgifter. 

8.3.4 Svårt att veta hur anhörigstöd kommer anhöriga till del 

Det har varit svårt att utifrån frågemallen få en bild över hur anhörigstöd kommer anhöriga till 

del eller hur många anhöriga som kommer i kontakt med socialtjänsten. Informanterna 

uppgav att de ofta har kontakt med anhöriga men inte kring varenda klient. De uppgav att de 

kunde hänvisa anhöriga vidare men att det inte alltid skedde. De anhöriga som blev hänvisade 

hade en närstående som är klient och som har kontakt med socialtjänst och hälso- och 

sjukvården. På stadsdelsförvaltningarnas hemsida hittade jag ingen information om att 

anhörigstöd fanns för anhöriga till missbrukare. Under länken för missbruk och beroende i 

stadsdelsförvaltningarnas hemsida stod det hos tre av de undersökta stadsdelsförvaltningarna 

ungefärligt att; ”har du missbruksproblem eller är anhörig och orolig var välkommen 

kontakta…”. Vid en av de undersökta stadsdelsförvaltningarna stod det endast information 

om att personer med missbruksproblem som var välkomna att kontakta socialtjänsten. 

8.3.5 Analys- en förändring av anhörigperspektivet? 

Socialstyrelsen menar i sin lägesrapport 2011 att det är en positiv utveckling att allt fler inom 

socialtjänsten känner till den nya bestämmelsen (Internet 2 Socialstyrelsen 2011). Av de fyra 

informanter jag intervjuat var det endast en som kände till den nya bestämmelsen vilket visar 

att det fortfarande finns de som inte känner till bestämmelsen. Socialstyrelsen har i sina 

lägesbeskrivningar om anhörigstöd år 2010 och år 2011 visat att det finns en språk- och 

kulturskillnad mellan anhörigstöd för äldre, anhöriga till personer med funktionshinder och 

till de anhöriga som finns inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (dit anhöriga till 

missbrukare hör till). Anhörigstöd är mest utvecklat för äldre över 65 år och har därmed även 

satt sin ”prägel” på anhörigstöd. Den historiska ”barlasten” gör att anhöriga har ansetts ha en 

vårdande roll till sina närstående vilket inte passar in för anhöriga inom socialtjänstens alla 

verksamhetsområden (Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Internet 2 Socialstyrelsen 2011). Den 

informant som först kom i kontakt med den nya bestämmelsen genom att medverka i min 
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intervju fick också uppfattningen om att det handlade om ett anhörigstöd för anhöriga som har 

en vårdande roll. Vilket informanten uttryckte var skadligt för deras anhöriga inom 

missbrukarvården eftersom det kan medföra att de tar på sig ansvar för sådant som inte 

anhöriga bör ta ansvar för. Dels för att anhöriga kan bli medberoende och dels för att det 

möjliggör för ett fortsatt missbruk. Den informant som kände till bestämmelsen sedan innan 

visste att det hade förts en diskussion om deras anhöriga på vuxenenheten kunde höra till 

bestämmelsen om anhörigstöd. Informanten sa att diskussionen handlade om huruvida 

missbruk är någon typ av sjukdom som kan höra till det anhörigstöd som den nya 

bestämmelsen riktar sig till. Inom den stadsdel där det först nu håller på att etableras ett 

anhörigstöd försöker man dock tillsammans med anhörigkonsulten för anhörigstöd till äldre 

försöka hitta en plattform där de två olika anhörigstöden kan mötas. Det planeras även att 

anordnas anhörigkvällar där de båda anhörigstöden kan vara presenterade och tillsammans få 

en plats på stadsdelsförvaltningens hemsida. Socialstyrelsen (a. a.) menar att det är viktigt att 

kommunerna når ut till sin invånare med information om anhörigstöd och att kommunens 

hemsida är en viktig informationskanal för det. Socialstyrelsen (a. a.) har i sin utvärdering av 

anhörigstöd kommit fram till att den nya bestämmelsen rudimentärt har fått fäste inom 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. De som inom Socialstyrelsen har till uppgift att 

vägleda socialtjänsten för den nya bestämmelsen avser därför att i fokus ha individ- och 

familjeomsorgen samt den verksamhet som riktar sig till anhöriga för personer med 

funktionshinder i sin fortsatta vägledning (a. a.). Socialstyrelsen har funnit att kommuner 

ibland har ett anhörigstöd riktat till anhöriga till missbrukare sedan innan den nya 

bestämmelsen trädde ikraft 1 juli 2009 eller så har kommuner kommit igång med anhörigstöd 

i och med den nya bestämmelsens ikraftträdelse. Socialstyrelsen menar att kommuner också 

kan befinna sig i en utbildnings- och kartläggningsfas vad gäller anhörigstöd för anhöriga 

inom individ- och familjeomsorgen, för att kunna tillgodose kommunernas skyldighet att 

erbjuda anhörigstöd. Det som Socialstyrelsen kommit fram till i sin utvärdering stämmer även 

med det insamlade materialet jag fått fram genom de intervjuer jag genomfört. Två av de tre 

informanter som inte kände till bestämmelsen trodde dock inte att bestämmelsen skulle 

påverka deras arbete eller visste om det fanns några förändringar kring anhöriga inom 

stadsdelsförvaltningen.  En av dessa två informanter uttryckte dock att det förmodligen 

kommer att bli vanligare att arbeta mer nätverksbaserat i arbetet med klienterna. Johansson 

skriver i sin avhandling (2007) att för att förändringsdirektiv ska bli bärkraftig så behövs det 

ett visst samtycke från gräsrotsbyråkraterna. I det insamlade materialet visar det sig att bara en 

av fyra kände till bestämmelsen. 
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 Den informant som kände till bestämmelsen sedan innan tyckte att den nya bestämmelsen 

befäster att anhöriga är en del av deras arbete men uttryckte även att en utökning av 

anhörigperspektivet varit på gång länge, att man nu ser hela familjen och inte bara den 

enskilde klienten. En annan informant uttryckte även att en etablering av anhörigstöd ”ligger 

så rätt i tiden”. Johansson (a. a.) menar att utformningen av gräsrotsbyråkraters 

arbetsuppgifter påverkas av kulturella värderingar och det politiska klimatet i ett samhälle, 

vilka kan dras till dimensionerna av regel-bundenhet och specialiseringsgrad.  

 Det är svårt att säga vilka effekter den nya bestämmelsen kommer att få i framtiden men att 

den ändå har fått kraft. Den informant som håller på att utveckla anhörigstöd i 

stadsdelsförvaltningen visste att det planerades skrivas en policy om anhörigstöd inom 

Stockholm Stad. Att den nya bestämmelsen har fått kraft har också visat sig genom att 

stadsdelsförvaltningarna har etablerat anhörigstöd inom offentlig regi. Socialstyrelsen (a. a.) 

förväntas dock lägga en slutrapport till regeringen senast i december 2014. Huruvida en 

reform ska få fäste menar Johansson (2007) beror bland annat på hur lång tid som finns att 

driva en förändringslinje på. 

 För att den nya bestämmelsen ska få ett riktigt genomslag behövs dock ett klargörande för 

hur de arbetsverksamma ska arbeta med bestämmelsen rent praktiskt. Den informanten som 

kände till bestämmelsen sade att även om bestämmelsen befäster att anhöriga är en del av 

arbetet behöver de få veta hur de ska jobba med den rent praktiskt. Informanten uttryckte att 

de måste få klara besked och ett åliggande eftersom de redan nu har ett snävt 

handlingsutrymme att utföra sina redan befintliga arbetsuppgifter på. Det som informanten 

uttryckte stämmer väl överens med det Johansson (2007) menar om ”resurskänsliga” 

myndigheter och är ett annat exempel på vad som krävs för att en reform ska få fäste, att 

förändringsdirektiven är praktiska och konkreta.  

 Socialstyrelsen (a. a.) har i sina lägesbeskrivningar om anhörigstöd uttryckt att det varit 

svårt att veta hur anhörigstöd kommer anhöriga till del. Vilket antas bero på att det inte finns 

samma system för dokumentation eller statistik som finns för det klientrelaterade arbetet. 

Socialstyrelsen kommer därför att försöka ta fram ett system som ska möjliggöra för att kunna 

få veta hur anhörigstöd kommer anhöriga till del. Jag har heller inte lyckats göra mig en bild 

av hur många anhöriga som har kontakt med socialtjänsten eller hur många av dessa som tar 

del av befintligt anhörigstöd. Jag har bara fått en förståelse för att det kan vara så att ”ofta är 

det så att dom som ligger på mest, får mest”. Vilket kan betyda att det finns ett stort antal 

anhöriga som kan vara i behov av stöd men som inte vet om att det finns. Då jag inte har en 



45 

 

bild av i vilken utsträckning anhörigstöd kommer anhöriga till del, är det svårt att analysera 

huruvida socialarbetarnas arbete med anhöriga har påverkats av den förstärkta lagstiftningen. 

9. Slutsatser och diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera fyra socialarbetares erfarenheter av 

och perspektiv på anhörigstöd för anhöriga till personer med missbruksproblematik i relation 

till socialtjänstlagen 5 kap § 10 om utökat anhörigstöd. För att presentera mina slutsatser har 

jag valt att göra det i form av att använda mina frågeställningar som underrubriker. 

9.1 Vilka erfarenheter har socialarbetarna av anhöriga till missbrukare? 

Som slutsats kan jag säga att alla de informanter jag träffat verkar bemöta anhöriga på ett 

respektfullt sätt och att de har en förståelse för anhörigas situation, vilket också är intentionen 

med ett anhörigperspektiv enligt propositionen (2008/09:82) till den nya bestämmelsen 5:10 

SoL. Däremot har jag fått uppfattningen om att kännedom om bestämmelsen ändå befäster att 

anhöriga ska vara en del av arbetet. Vilket kan göra att anhöriga till större del kan få stöd för 

sina egna behov och inte bara ses som en resurs till att förbättra behoven hos klienterna.  

 De erfarenheter socialarbetarna har av anhöriga till personer med missbruksproblem 

stämmer in på hur litteratur och forskning beskriver anhöriga och deras situation. De 

erfarenheter socialarbetarna har av anhöriga stämmer även in på Johanssons (2007) 

organisationssociologiska teori om handlingsutrymme. Där arbetet med anhöriga är mer 

flexibelt styrt än strikt reglerat och där socialarbetarna måste prioritera hur mycket resurser 

som kan läggas på klienter och anhöriga. Därmed fungerar de som gate keepers, där de måste 

välja och välja bort vilka som ska kunna erbjudas stöd och inte. 

9.2 Finns anhörigstöd att erbjuda anhöriga inom de studerade 
stadsdelsförvaltningarna? 

Jag har fått svar på att det inom stadsdelsförvaltningarna finns anhörigstöd, om det är från 

landstinget och/eller från kommunen. Hur anhörigstödet ser ut i de undersökta statsdelarna 

kunde skilja sig åt. I tre av stadsdelarna kunde anhöriga hänvisas till beroendecentrum. Två av 

stadsdelarna kunde hänvisa till Capio Maria. En stadsdel hade en egen anhöriggrupp och där 

fanns det även två anställda att ta sig an anhöriga i mån av tid. En stadsdel var inne i en 

utbildnings- och kartläggningsfas av att etablera anhörigstöd. En av stadsdel hade ett ”eget” 

program, CRAFT, att erbjuda anhöriga efter ansökan.  

Anhörigstöd finns alltså inom de undersökta stadsdelarna att hänvisa till. Jag har dock inte 

kunnat skapa mig en bild över hur anhörigstöd kommer anhöriga till del eller hur omfattande 

det är. 
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Informanternas arbetsfokus ligger på den missbrukande klienten. Anhöriga kan inte vara en 

klient. På grund av arbetsuppgifternas fokus står inte de anhörigas behov i fokus.  

Tid, erfarenhet och intresse av anhöriga verkar vara faktorer som kan styra 

socialarbetarnas arbete med anhöriga. I mån av tid verkar vara den största faktorn till kontakt 

med anhöriga. 

9.3 På vilket vis har 5:10 SoL påverkat socialarbetarnas arbete med anhöriga? 

 I mitt insamlade material har jag funnit att den nya bestämmelsen har fått en påverkan för 

Stockolms Stads stadsdelsförvaltningar genom att anhörigstöd etableras och utvecklas. I den 

stadsdel där de håller på att etablera ett anhörigstöd vill de också få socialsekreterarna 

medvetna om den nya bestämmelsen så att anhörigstödet kan få genomslag. Det tror jag även 

kommer att resultera i att ett utökat anhörigperspektiv kommer att genomsyra 

socialsekreterarnas arbete. Ett första viktigt steg är socialarbetare får kännedom om den nya 

bestämmelsen då den kan befästa ett anhörigperspektiv men det är också oerhört viktigt att 

socialsekreterarna får klara besked om vad som förväntas av dem. Det för att anhöriga ska 

kunna ta del av anhörigstöd i större utsträckning och för att socialsekreterarna ska kunna få ett 

handlingsutrymme att arbeta i ett annars redan pressat arbetsutrymme. Det är också av vikt att 

information om anhörigstöd når ut till kommunens befolkning. Det är svårt för anhöriga att be 

om stöd om de inte vet att det finns. Huruvida den nya bestämmelsen kommer att få kraft tror 

jag kommer att påverkas av huruvida kännedom om bestämmelsen kommer att finnas hos 

såväl socialarbetare som av anhöriga själva. Som Johansson (2007) också menar behövs det 

ett visst samtycke från gräsrotsbyråkraterna för att ett förändringsdirektiv ska bli bärkraftigt. 

För att det ska kunna ske behövs det som ett första steg att socialarbetarna får kännedom om 

bestämmelsen för att de ska kunna utöva sin del av makten att förändra och öka tillgången till 

stöd för de anhöriga. Det betyder även att de som står högre upp i hierarkin än 

gräsrotsbyråkraterna behöver utöva sin makt genom att formulera, konkretisera och vägleda 

gräsrotsbyråkraterna/socialarbetarna vad som är intentionen med den förstärkta lagstiftningen 

5:10 SoL.  

Mitt insamlade material är ytterst litet och kan därför inte heller generaliseras till andra 

kommuner eller till andra socialsekreterare inom de undersökta vuxenenheterna. Mitt 

insamlade material har dock likheter med vad som har kommit fram under Socialstyrelsens 

utvärdering av anhörigstöd (Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Internet 2 Socialstyrelsen 2011). 

De frågeställningar som kommit fram under Socialstyrelsens utvärdering, om språk- och 

kulturskillnader i socialtjänstens verksamhetsområden och oklarheter kring hur den nya 
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bestämmelsen praktiskt ska verka i arbetet med anhöriga har även dykt upp i mitt insamlade 

material.  

Bestämmelsen om anhörigstöd har påverkat socialarbetarnas eget arbete på olika vis. En av 

socialarbetarna får vara med och etablera ett anhörigstöd. Två av de tre socialarbetarna som 

inte kände till den nya bestämmelsen upplevde inte heller att den hade någon påverkan på 

deras arbete. I en av stadsdelarna har en anhöriggrupp etablerats sedan cirka två år tillbaka. 

Den socialarbetare som kände till bestämmelsen upplevde att den befäste att anhöriga ska vara 

en del av deras arbete men för att den ska få riktigt fäste behövs det redas ut hur de ska kunna 

arbeta rent praktiskt med bestämmelsen. 

Som Johansson (2007) menar är en bärkraftig reform ett resultat av hur länge och hur 

envist man kan driva en förändringslinje. Socialstyrelsen (Internet 1 Socialstyrelsen 2010) har 

till december 2014 på sig att vägleda socialtjänsten för den nya bestämmelsen av anhörigstöd, 

innan de ska lämna en slutrapport till regeringen. Mycket är på gång men fortfarande finns det 

de som ännu inte känner till bestämmelsen, och det finns fortfarande mycket på kort tid som 

Socialstyrelsen har kvar att göra i sin vägledning till landets kommuner för att få reformen att 

bli bärkraftig.  

10. Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera socialarbetares erfarenheter av och 

perspektiv på anhörigstöd i relation till socialtjänstlagen kap. 5 § 10 om utökat anhörigstöd. 

Slutsatsen är att den nya bestämmelsen i viss mån har påverkat socialarbetarnas arbete med 

anhöriga men att det fortfarande finns mycket för Socialstyrelsen, som tillsynsmyndighet, att 

vägleda socialtjänsten i, när det gäller att få bestämmelsen bärkraftig. 

 Organisatoriskt har handlingsutrymmet för socialarbetarna varit snävt när det gäller att ha 

fokus på anhöriga. I och med den nya bestämmelsen om anhörigstöd, så öppnas dock 

möjligheten upp för att anhörigas behov av stöd får vara i fokus och att anhöriga ska få en 

egen plats i den offentliga sektorn. Om ett anhörigperspektiv genomsyrar socialtjänstens 

arbete med anhöriga och om socialarbetare praktiskt får veta hur de ska informera och 

vägleda anhöriga till anhörigstöd i standardiserad form, kan resultatet bli att anhöriga i 

framtiden har en självklar plats i den offentliga regin. 

 Socialstyrelsen har i sin utvärdering (Internet 1 Socialstyrelsen 2010; Internet 2, 

Socialstyrelsen 2011) funnit att det finns språk- och kulturskillnader inom socialtjänstens 

olika verksamhetsområden där villkoren för anhöriga skiljer sig åt i de olika områdena. 

Bestämmelsen om anhörigstöd har en historisk ”barlast” av att anhörigstöd har varit utformat 



48 

 

för anhöriga som vårdar närstående i hemmet. Språkbruket av att anhörigstöd gäller anhöriga 

som vårdar sina närstående gör att det inte passar in hos anhöriga till missbrukare eftersom de, 

om de har en vårdande roll kan bli medberoende och även möjliggöra för ett fortsatt missbruk. 

På grund av den historiska ”barlasten” av anhöriga som vårdare gör att det kan vara svårt att 

upptäcka att bestämmelsen även gäller för anhöriga till personer med missbruksproblem. 

Första gången jag läste om bestämmelsen hade även jag uppfattningen om att den inte gällde 

för anhöriga till personer med missbruksproblem. Att det kan vara svårt att uppfatta att 

bestämmelsen gäller hela socialtjänstens målområden visar sig även på andra fronter. I de Nya 

sociallagarna 2011av Norström och Thunved (2011, s. 173-177) används termen 

anhörigvårdare och nyansen i kommentarerna speglar synsättet att anhöriga ses som 

vårdgivare. Inte någonstans i kommentarerna kring den förändrade lagtexten nämns anhöriga 

till missbrukare eller att även de omfattas av lagtexten eller att de kan behöva ett anhörigstöd 

som är utvecklat för deras situation som inte kan ses i ljuset av att vara vårdgivare. I 

propositionen (2008/09:82) till den nya bestämmelsen nämns inte heller anhöriga till 

missbrukare specifikt. Det som ändå går att utröna att det även gäller dem är att anhörigstöd 

ska omfatta alla socialtjänstens målområden och att det under avsnittet dokumentation och 

handläggning står att den nya bestämmelsen inte ska ha någon åverkan på hur man handlägger 

eller dokumenterar ärenden kring lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I propositionen 

till den nya bestämmelsen och i Socialstyrelsens lägesbeskrivning (Internet 1 Socialstyrelsen 

2010) står det även att anhörigstöd kan betyda något annat än avlastning för de anhöriga. Det 

kan vara att de kan behöva få information om deras och deras närståendes situation eller att få 

stöd i att träffa andra som befinner sig i samma situation. 

 I propositionen till den nya bestämmelsen står det att det är av vikt med ett tidigt stöd till 

anhöriga för att förebygga att deras hälsa skadas och att det är av vikt att kommunerna når ut 

med information om anhörigstöd till invånarna (se prop. 2008/09:82). Socialstyrelsen 

(Internet 1 Socialstyrelsen 2010) föreslår att en del av anhörigstödet som kommuner utvecklar 

kan vara serviceanpassat, vilket betyder att det är ett stöd som inte behöver bli beviljat genom 

ansökan hos socialtjänsten. Ett serviceanpassat stöd menar Socialstyrelsen kan bestå av 

anhörigkvällar eller anhöriggrupper. Information om dessa kan finnas på kommuners olika 

lokalkontor och där deltagarna kan vara anonyma. Serviceanpassat anhörigstöd menar 

Socialstyrelsen även kan vara mer kostnadseffektiva än behovsprövad anhörigstöd (a. a.). 

Förutom att serviceanpassat anhörigstöd som komplement till behovsprövat anhörigstöd, kan 

vara kostnadseffektivare, kan det också finnas en poäng med att inte behöva gå igenom 
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socialtjänstens ansökningar. Då det kanske kan minska effekten av att känna sig stämplad och 

anonymiteten gör att det kanske blir lättare att söka stöd för sin situation. 

11. Fortsatt forskning 

Det har varit mycket som har varit intressant under undersökningen ”gång” och det har ibland 

varit svårt att avgränsa sig. Eftersom anhörigstöd till anhöriga för missbrukare fortfarande är i 

process och där det fortfarande står under Socialstyrelsens vägledning finns det mycket att 

sedan forska vidare om. Socialstyrelsen ska lämna en slutrapport till regeringen i december 

2014. Utifrån vad de kommer fram till där tror jag att det kommer att finnas många spännande 

forskningsområden att finna där. En avgränsning som jag gjort i uppsatsen är att jag inte 

närmare tagit hänsyn till är om stadsdelsförvaltningarna samarbetat med landstinget. 

Samarbete mellan landsting och kommun är något som eftersträvas (se t.ex. Internet 1 

Socialstyrelsen 2010; prop. 2008/09:82). Som fortsatt forskning skulle det även vara 

intressant att se hur landsting och kommuner får ihop ett samarbete och hur det påverkar 

anhörigas chanser till att få ett bra anhörigstöd. Jag tror även att det är av vikt att forskare 

fortsätter att undersöka anhörigas hälsa och hur de blir behjälpta av anhörigstöd. En 

avgränsning som jag även gjort är att jag har uteslutit att jämföra Sverige med de andra 

skandinaviska länderna (eller andra länder för den delen). Det hade varit intressant med en 

sådan jämförelse och jag tror att en sådan jämförelse även kan vara av vikt då länderna kan 

lära av varandra. 
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Bilaga 

 

 

 

 

Informationsblad om medverkan av intervju 

Jag heter Caroline Lund och är socionomstudent vid Ersta Sköndal högskola. Jag håller på att 

skriva min C-uppsats som handlar om anhöriga till missbrukare. 

 

Jag är intresserad av att komma i kontakt med Dig som arbetar som handläggare inom 

socialtjänsten individ - och familjeomsorg. Jag är intresserad av att göra en intervju med Dig 

för att kunna få ta del av Dina erfarenheter. Intervjun kommer att handla om hur ni som 

handläggare arbetar med anhöriga till missbrukare och vilket anhörigperspektiv som finns. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ned. När intervjun har skrivits ner finns möjligheten att få läsa intervjun för att Du ska 

kunna få möjligheten att komplettera och komma med ändringar. När uppsatsen är klar finns 

möjligheten att få ta del av den i sin helhet. Själva intervjun kommer att ta ca 45 minuter (om 

Du inte önskar att det ska gå lite fortare). Intervjumaterialet kommer att behandlas på ett 

sådant sätt som gör att inte utomstående inte kommer att kunna ta del av det. De, förutom jag 

(författaren till uppsatsen) som kommer att kunna ta del av intervjumaterialet är min 

handledare och examinator. Efter godkännande av uppsatsen kommer materialet att raderas. 

Om Du citeras i uppsatsen kommer det ske på ett sätt som gör att Du inte kommer att kunna 

identifieras av utomstående. Efter godkännande av uppsats kommer den att läggas upp 

elektronsikt. 

 

Om du undrar över något så hör gärna av dig till mig eller min handledare. 

 

Caroline Lund 

Handledare: Anne-Lie Vainik 

 

Tack på förhand!  


