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Förord

Det finns alkoholpolitik men inte anhörigpolitik, som Susanna Alakoski (2015) skriver i April i 

anhörigsverige. Är det så? Vad finns det för möjligheter till hjälp för anhöriga idag och vilka normer 

om anhörigas roll och beteende vilar denna hjälp på? Så lyder den undran som pådrivit denna uppsats. 

Först något kort om begreppet styrningsmentalitet, på engelska governmentality, som är uppsatsens

röda tråd. Governmentality är en Foucaultinspirerad ansats med syfte att analysera samspel mellan 

kunskap, auktoritet/expertis och de tekniker som utvecklas för att agera gentemot de subjekt som är 

föremål för vetandet. Perspektivet är ett kritiskt synsätt som vägleder analysarbetet i en riktning att 

synliggöra strukturer och processer för ”det tänkbara”. En process som rör sig emellan handlingar, fält

och subjektiviteter som skapar gränser för människors förhållningssätt gentemot sig själva, varandra 

och omvärlden. Det tänkbara kan förstås som det minsta motståndets väg för vad som går att tänka. 

Något som är en självklarhet. Vi tar helt enkelt vissa saker för givna och är försedda med begrepp och 

förståelseramar som är svåra att kliva ur. Vi styrs på avstånd genom de normer och värderingar som är

tidstypiska för vår samtid. Styrningsmentalitet uppmärksammar de tankesystem som ligger till grund 

för politiska procedurer. Alla som är underställda en bestämd styrning tilldelas moralisk status som 

rättvisesubjekt i förhållande till denna struktur. 

Jag är intresserad av att synliggöra uttalade och outtalade politiska målsättningar i styrdokument 

för anhörigstöd. Enligt governmentality är sättet att styra att liknas vid ett politiskt förnuft. Det är ett 

sätt att representera verkligheten och fungerar som en slags logik inom vilken det blir rimligt att 

formulera vissa frågor som politiska problem medan andra utesluts. Det som görs till självklarheter 

blir också tillsynes obestridbara. Studien undersöker hur tekniker för styrning gestaltar sig i 

propositionen för bestämmelsen om anhörigstöd enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens 

operativa styrdokument för kommunernas tillämpning av bestämmelsen samt Socialstyrelsens 

riktlinjer för missbruk och beroendevård. Jag anser att det är viktigt att undersöka det tillsynes 

apolitiska i retoriken för anhörigstöd eftersom det påverkar det sociala arbetets praktik, anhörigstödets

vem, vad och hur. 

Jag är medveten om textens tesdrivenhet. Det finns inga anspråk på att vara explorativ. 

Governmentality är den röda tråden. Det betyder inte att jag förnekar att det finns en mångfald av 

verklighetsuppfattningar och sätt att tolka uppsatsens empiri. Jag ansluter mig till uppfattningen att 

världen gestaltar sig på helt olika sätt beroende på vilket perspektiv en har. Governmentality är mitt. 

Jag uppmanar läsaren att tolka resultaten och texten i sin helhet i ljuset av detta. Min ansats är 

teoretisk. Likaså personligt angelägen. Egen erfarenhet ligger till grund för val av ämne, syfte och 

teori. Governmentality är ett sätt att förhålla mig till förkunskaper och förförståelse som en form av 

brukarinflytande. Tack till alla som fortsätter läsa. Tack till familjen. Tack till min människa.



Abstrakt

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur 

anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för 

anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har 

genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse 

för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av 

lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. Studien har genomförts med en komparativ 

ambition som syftat till att jämföra föreställningar om medberoende som en problemkategori med 

statliga förväntningar på anhöriga som resurs i omsorgen av närstående. Frågeställningarna har 

behandlat hur och när en anhörig är att förstå som ett problem och resurs, hur råd, stöd och 

rekommendationer, samt professionella förhållningssätt, skiljer sig mellan anhöriga som vårdar och de

som kategoriseras som medberoende och huruvida detta kan förstås i relation till styrningstekniker. 

Studiens frågeställningar har operationaliserats kring ett teoretiskt grundat analysschema, som väglett 

textanalys och tolkning av empiri. Analysschemat systematiserades i komponenter för att kritiskt 

granska empirins diskursiva formationer. Resultaten är presenterade i tre kapitel: Karaktär och 

förklaringar, Orsaker, aktörer och strategier och Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för 

styrning samt i en illustrerande resultatfigur. Resultaten har visat att lagstiftning och policy 

kategoriserar anhöriga genom att systematiskt tillskriva dem olika egenskaper samt problem och 

behov, därtill varierande normativa föreställningar om anhörig-närståenderelationen i förhållande till 

omsorg och utsatthet. Empirin medierar en styrningsmentalitet som isärhåller anhörigkategorier som 

skilda fenomen, mottagliga för olika former av anhörigstöd, styrningstekniker och professionella 

förhållningssätt. Missbrukets medikalisering placerar anhörigstödet inom beroendevårdens ansvar. 

Anhöriga till närstående med beroendeproblem ska därför erbjudas stöd som antingen involverar dem 

i behandlingsfrämjande beroendevård eller behandlar egna medberoendebeteenden. Råd, stöd och 

rekommendationer riktade till anhöriga som vårdar kontrasterar ett tydligare omsorgsperspektiv. 

Anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd som underlättar den frivilliga omsorgen genom 

olika praktiska och administrativa avlastningspaket. Governmentalityanalysen har lett till slutsatsen att

idealsubjektet är en autonom och ansvarstagande anhörig som aktivt förhåller sig till anhörigskapets 

risker genom att efterfråga anhörigstöd i enlighet med den medierade problem- och behovsbilden som 

tillskrivits tillhörande anhörigkategori. Studien har relevans för det sociala arbetet eftersom lag och 

policy ger upphov till olika program, åtgärder och insatser på den praktiknära nivån. 

Nyckelord: anhörig, anhörigperspektiv, anhörigstöd, anhörigomsorg, omsorgsansvar, medberoende, 

beroende, missbruk, beroendevård, perspektivanalys, välfärdsstyrning, governmentality, 

styrningsmentalitet, responsibilisering, autonomi, styrningsteknik, kategorisering, politisk rationalitet.
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1. Inledning

Till de en miljon människor som idag lider av minst en beroendesjukdom i Sverige beräknas att cirka 

fyra miljoner människor på olika sätt drabbas på grund av att de är anhöriga till dem (Söderling, 

2002). Enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) berörs 25 

procent av Sveriges invånare av missbrukets konsekvenser, det vill säga 2,3 miljoner människor 

(Raninen & Leifman, 2014). En människas missbruk kan få en rad negativa följder för de närmast 

anhöriga som uttrycker sig i relationsmässiga, psykiska och ekonomiska konsekvenser (Franck & 

Nylander, 2011). Vissa uppfattar dessa negativa följder som ett reaktivt tillstånd kallat medberoende 

(Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Söderling, 2002). Den klassiska beskrivningen av medberoende 

handlar om alkoholisthustrun som försakar sina egna behov och möjliggör fortsatt missbruk. 

Begreppet har sedan svepts om i flera skepnader och kontexter, i allt från självhjälpsrörelser till 

terapeutisk behandlingsverksamhet (Palmblad, 2013). Medberoende betecknar ett dysfunktionellt sätt 

att fungera i nära relationer där en partner eller familjemedlem missbrukar. Det kan handla om 

gränsdragningssvårigheter, överdriven ansvarskänsla, en tendens till att tillgodose andras behov och 

undertrycka de egna. I det hela finns även ett element av förnekelse, att den anhörige inte är medveten 

om sin roll eller omfattningen av beroendeproblemen (a.a.).  

I Sverige är anhörigstöd en del av det offentligt finansierade välfärdssystemet. Lag och policy är 

statliga styrmedel för att vägleda utformningen av detta system. Min övergripande ambition är att 

kritiskt granska hur staten, genom lag och policy, kategoriserar anhöriga i förhållande till livssituation.

Den teoretiska utgångspunkten är att staten skapar och upprätthåller ett tankesystem på metanivå – 

medierar en styrningsmentalitet – som på olika sätt bidrar till mer allmänna föreställningar om vad det

innebär att vara anhörig. Rättskällorna är att förstå som en brygga mellan makro- och mikronivån. Jag 

undersöker mer specifikt hur staten kategoriserar anhöriga som resurs och problem, bland annat med 

hänvisning till medberoende. Här anser jag att det är relevant att jämföra retoriken kring vad det 

innebär att vara anhörig till en närstående med beroendeproblem, med vad det innebär att vara anhörig

som vårdar en hjälpbehövande närstående. Den jämförande ansatsen har till syfte att synliggöra 

moraliska dimensioner i talet om anhörigas olika livssituationer i förhållande till omsorg, ansvar och 

utsatthet.

1.1. Bakgrund

1.1.1. Det offentliga anhörigstödet

Med utgångspunkt i lagstiftningen diskuteras samhällets respektive individens ansvar för 

hjälpbehövande närstående. I juridisk mening finns ingen sådan skyldighet. Ibland brukar det hänvisas

till Äktenskapsbalken och dess skrivningar om en ömsesidig skyldighet till försörjning, att sköta hem 
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och barn. Men det innebär inte någon tvingande skyldighet att svara för omfattande omsorgsinsatser. 

Likaså finns det inget som helst stöd i lagen för att barn är skyldiga att hjälpa sina föräldrar 

(Regeringens prop. 2008/2009: 82). 

I Sverige är anhörigomsorgen omfattande och många hjälper och stödjer sina närstående som av 

olika anledningar inte kan klara sig på egen hand. De närstående är hjälpbehövande av olika 

anledningar; ålderdom, långvarig fysisk och psykisk lsjukdom, olika kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar är några exempel (Jeppsson-Grassman, 2003). Omsorgen syftar till hjälp av 

familj, släkt och vänner, med uppgifter som behöver utföras i vardagen. Inom anhörigforskningen är 

det vanligt att kategorisera anhöriga i relation till omvårdnadens karaktär, som hjälpgivare, partner- 

och anhörigvårdare (Jepsson-Grassman, 2001). Forskning visar att anhöriga med omsorgsansvar 

riskerar att själva drabbas av ohälsa (Ulmanen, 2015; Erlingsson, Hanson & Magnusson, 2010). 

Långvarig stress, fysisk och framförallt psykisk belastning, är något som många anhöriga kämpar 

med. I den mån omsorgsgivande innebär negativa konsekvenser ses detta ofta som ett pris för 

anhörigomsorgen, eftersom den vård anhöriga utför är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

(Ulmanen, 2015; Takter, 2015). Anhörigstöd är ett sätt att bemöta anhörigomsorgens negativa 

konsekvenser (prop.2008/09:82). 

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den 

anger att ”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”. Med 

anhörig menas den som ger vård och stöd och med närstående den som mottar hjälpen. Tidigare var 

det en uppgift som kommunen rekommenderades att sköta. Bestämmelsen säger nu att det är 

kommunens skyldighet att ge stöd till dem som har anhöriga som vårdar en närstående. 

Socialstyrelsens vägledning för kommuner och verksamheter (2013) förtydligar att bestämmelsens 

målgrupper är: personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk 

sjukdom samt anhöriga till närstående med missbruks- eller beroendeproblem. I många fall är dock 

informationen till allmänheten inte särskilt tydlig huruvida stödinsatser även gäller dem som har 

närstående med missbruksproblem (a.a.). Socialstyrelsens slutrapport (2014a) visar att kommunerna 

tillämpar bestämmelsen om anhörigstöd i mycket varierande grad. Behovet av att inkludera 

medberoende som en särskild anhörigproblematik har presenterats i flertalet motioner (2014/15:1447; 

2013/14:So426; 2011/12:So286). Socialstyrelsen uppmanas utveckla nya riktlinjer för missbruksvård 

och anhörigstöd. Genom en lagändring ska kommunerna bli tvungna att erbjuda relevant vård även för

medberoende. Socialutskottet har dock fortsatt avslå motionerna om nya riktlinjer med hänvisning till 

gällande rätt för missbruksvård – vars primära uppdrag är att fokusera på behandling av missbruk – 

tillsammans med bestämmelsen om 5:10 SoL (2014/15:SoU10, s. 50). 
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1.1.2. Välfärd som styrning

Forskning som betraktar välfärd utifrån ett styrningsperspektiv kännetecknas av ett intresse för hur 

makt opererar genom olika representationer av verkligheten som innefattar ideal och visioner om 

samhället, hur gränser dras mellan olika politikområden, vad som är offentligt respektive privat ansvar

samt vilka auktoriteter som har legitimitet att uttala sig på olika områden (Miller & Rose, 2008; 

Johansson & Lövgren, 2007; Palmblad & Börjesson, 2003; Bacchi, 2009). En viktig aspekt är hur 

välfärdsstatens uppdrag gentemot medborgarna definieras – vilka sociala problem som 

uppmärksammas, hur de ska lösas och hur ansvaret för att lösa problemen fördelas mellan offentlig 

sektor, marknad och familj (Johansson, 2007). Vilka problem, behov och ansvarsförmågor en grupp 

tillskrivs är avgörande för hur insatserna utformas och vilka som anses berättigade till 

samhällsresurser. Gemensamt är maktperspektivet som hör ihop med frågor kring social exkludering 

och rättvisa (Petersson & Davidsson, 2016). Ett exempel på hur statlig styrning verkar genom 

representationer är via olika former av lagstiftning, policydokument eller riktlinjer som fastställer 

vilka grupper som har rätt till stöd av olika slag. För att legitimera att en grupp får resurser måste man 

definiera vad som skiljer denna grupp från normaltillståndet i befolkningen, varför denna grupp är i en

speciellt utsatt situation. I denna process är föreställningar om behov central som den gemensamma 

nämnaren för konstruktionen av en särskild kategori av medborgare. Samtidigt är det dessa behov och 

motiveringar till stöd som skiljer kategorin från den övriga befolkningen. Definitionsprocesser innebär

att välfärdsstaten även skapar skillnad och positionerar grupper i relation till varandra (Johansson & 

Lövgren, 2007). 

Nancy Fraser (2011) argumenterar för att resonemangen om social rättvisa blivit mer komplicerade

i vår tid då det inte längre enbart handlar om ekonomisk omfördelning utan också kulturellt 

erkännande. I sin rättviseteori använder hon begreppet representationsdimensioner för att beskriva 

rättvisans ”vad” och ”vem”. Representation är en form av rättvisa som berör ekonomiska, kulturella 

och politiska sfärer, förknippad med makt och samtalsordning. Till rättvisans ”vad” och ”vem” är 

numera även ”hur” föremål för ideologiska strider.  

Genom att slå fast sociala tillhörighetskriterier och på så vis avgöra vilka som räknas som medlemmar, 
anger den politiska rättvisedimensionen räckvidden hos dessa andra dimensioner: den talar om vilka 
som tillhör och vilka som är utestängda från den krets som har rätt till rättvis fördelning och ömsesidigt
erkännande. Genom att slå fast reglerna för politiskt beslutsfattande anger den samtidigt procedurerna 
för kravställning och konfliktlösning i både den ekonomiska och den kulturella dimensionen: den talar 
om inte bara vilka som har rätt att ställa krav på omfördelning och erkännande, utan också hur sådana 
krav ska dryftas och bedömas. (Nancy Fraser, 2011, s. 23) 
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1.2. Problemformulering

Peter Miller och Nikolas Rose (2008) har utvecklat en maktkritisk samhällsteori som är baserad på 

begreppet styrningsmentalitet, på engelska governmentality. Begreppet fokuserar på hur dagens 

liberala demokratier styr sina medborgare i den riktning de finner önskvärt och producerar subjekt 

ämnade att genomföra regeringens förda politik. Teorin vilar på betydelsen mellan makt och kunskap. 

Styrningen av medborgarna sker numera på distans via den kunskapsunderbyggda och statligt 

sanktionerade expertiskåren. Governmentality som perspektiv syftar till att förklara styrelseprocessens

teknik, mentalitet och rationalitet. I boken Governing the present: administering economic, social and

personal life (Miller & Rose, 2008) används begreppet avancerad liberalism för att förklara hur en ny 

rationaliserad politisk styrning vuxit fram de tre senaste decennierna. Staten beskrivs här som alltmer 

passiv i sitt omhändertagande av medborgarnas välfärd. Detta har resulterat i en ökad 

responsibilisering (jfr engelskans responsibility – ansvar) av medborgaren som förväntas ta ansvar för 

hela sitt livsprojekt. En effekt av detta är att sociala problem behandlas som personliga misslyckanden

(a.a.). När människan på detta sätt tillskrivits ökat ansvar för sig själv ställs hon inför nya moraliska 

krav. 

Människors vilja, förmåga och förutsättningar att vårda sina närstående får konsekvenser på 

samhällsnivå och för relationen mellan stat och individ. Parallellt påverkas privata relationer av 

statens politiska mål och styrmedel. Anhörigstöd är en del av den offentligt finansierade välfärden. 

Lag och policy definierar och kategoriserar vilka som går under bestämmelsen 5:10 SoL och avgör 

vilka målgrupper som erbjuds lagberättigat anhörigstöd. Kategoriseringen av anhöriga rymmer 

föreställningar om särskilda problem och behov, som på olika sätt legitimerar olika former av råd, 

stöd och rekommendationer. Anhöriga till närstående med beroendeproblematik framhålls som en 

riskgrupp för att utveckla egna psykiska, relationella och ekonomiska problem på grund av 

missbrukets konsekvenser. Deras ohälsa benämns i vissa sammanhang som medberoende. 

Uppsatsens problemformulering är således hur kategorisering och problemrepresentation av 

anhöriga till närstående med beroende påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Genom 

att kategorisera och tillskriva anhöriga särskilda egenskaper, problem och behov, förmedlar staten, via

lag och policy, en mentalitet om vad det innebär att vara anhörig. Det är relevant att undersöka hur 

anhöriga kategoriseras som resurser och som eventuella risker, och i vilka sammanhang omsorg 

betraktas som vård samt när delaktighet kategoriseras som ett medberoende. Den jämförande ansatsen 

syftar till att synliggöra den politiska rationalitetens moraliska dimensioner som berör omsorg, ansvar 

och utsatthet. Utgångspunkten är att problem är perspektivberoende och att lösningen av ett problem 

inte går att skilja från konstruktionen av detsamma (Bacchi, 2009; Jönson, 2010). Uppsatsen är 

relevant för det sociala arbetet eftersom socialpolitisk kategorisering ger upphov till olika program, 

åtgärder och insatser på den praktiknära nivån.
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1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till 

närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur 

detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. För det första är det, i detta sammanhang, 

relevant att jämföra föreställningar om medberoende som en problemkategori med statliga 

förväntningar på anhöriga som resurs i omsorgen av närstående. För det andra är det relevant att 

försöka förstå detta i relation till ett governmentalityperspektiv.    

- Hur beskrivs anhöriga som problem och resurs?

- Hur skiljer sig det normativa innehållet i råd, stöd och rekommendationer till dem som 

kategoriseras som medberoende från motsvarande anvisningar till anhöriga som vårdar 

närstående?

- Finns det systematiska skillnader mellan olika typer av professionella förhållningssätt och 

styrningstekniker?

1.4. Urval och datainsamling

Undersökningen är baserad på ett målinriktat urval för att skapa en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och empiri som är relevanta för problemformuleringen (Bryman, 2011). På grund av 

ramen för detta uppsatsarbete har jag valt att bortse från styrdokument som enbart riktar sig till 

anhöriga som vårdar äldre, demenssjuka och närstående med olika funktionsnedsättningar. Det står 

utanför studiens syfte. Empirin behandlar anhörigstöd enligt 5:10 SoL och anhörigstöd i missbruk och 

beroendevård. Jag anser att urvalet besvarar undersökningens frågeställningar på ett konkret sätt. 

Empirin är relevant för problemformuleringen eftersom dokumenten är operativa för tillämpning av 5 

kap. 10 § SoL och utgör en del av övergripande policy för anhörigstöd. Socialutskottet har fortsatt att 

avslå motionerna om medberoende med hänvisning till att den gällande rätten för anhöriggruppen är 

ansedd som tillräcklig (2014/15:SoU10, s. 50).  Detta gör att befintligt stöd inom beroendevården är 

ett relevant material för problemformuleringen. 

Empirin består av förarbeten till 5:10 SoL: Regeringens proposition Stöd till personer som vårdar 

eller stödjer närstående (prop. 2008/09:82) och promemorian Stöd till anhöriga som vårdar eller 

stödjer närstående (Ds 2008:18). Vidare består empirin av Socialstyrelsens föreskrifter och 

styrdokument för bestämmelsens tillämpning: Stöd till personer som vårdar närstående – Slutrapport 

(2014a), Stöd till anhöriga – vägledning till kommuner för tillämpning av 5 kap. 10 § 

socialtjänstlagen (2013), Anhörigstöd – information till anhörig, brukar- och patientorganisation 

(2015a) och Anhörigstyrkan – stöd till personer med beroendeproblematik (2014b) samt 
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Riksrevisionens (RiR) granskning Stödet till anhöriga omsorgsgivare (2014:9). För praktikexempel av

anhörigstödet har jag granskat Socialstyrelsens artikelserie Fokus på anhöriga (2007-2011) som 

beskriver erfarenheter av att tillämpa 5:10 SoL. Artikelserien består av sammanlagt 20 artiklar varav 

en berör anhöriga till närstående med beroendeproblem. Empirin för gällande riktlinjer inom 

beroendevård är Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(2015b). Jag begränsar min studie till anhörigstöd för personer över 18 år, dels på grund av uppsatsens

omfattning och dels eftersom barn som anhöriga till missbrukande föräldrar går under flera 

huvudmäns uppdrag. Barn som anhöriga är dessutom ett område som i forskning och 

handlingsprogram uppmärksammats i större utsträckning än personer över 18 år, se särskilt Nationellt 

kunskapscentrum anhöriga (Nka). 

2. Teoretisk inramning 

2.1. Styrningsmentalitet och governmentality

Hur välfärdsstatliga procedurer är beroende av olika tankesystem har uppmärksammats inom 

forskningsfältet för styrningsmentalitet. Fältet binds samman av ett intresse för hur politisk styrning 

går till, varierar över tid samt för variationer och likheter mellan olika institutionella sammanhang 

(Rose, 1999; Miller & Rose, 2008; Bacchi, 2009). I svenska studier är det vanligt att använda det 

engelska ordet governmentality för att beteckna det teoretiska perspektivet medan governmentality 

som maktform vanligtvis översätts till styrningsmentalitet (Johansson & Lövgren, 2007). Jag ansluter 

mig fortsättningsvis till detta språkbruk. Begreppet styrningsmentalitet betecknar en inställning eller 

ett sätt att förhålla sig till maktutövning och utgår från Foucaults (2010) maktbegrepp vars syfte är att 

synliggöra hur makt opererar i demokratiska samhällen. Maktens diskurser innefattar politikens, 

expertisens och marknadens roll och står nära förbundet med begreppet kunskapsmonopol, som kan 

förstås som en ensamrätt på hur olika problem ska lösas (Börjesson & Rehn, 2009). Det är en 

maktutövning som grundar sig på en inställning till det som ska styras, både individer och ting. En 

governmentalityansats förklarar och analyserar det som är specifikt för nutida maktutövning och 

bygger på att styrning av ett fenomen föregås av en inställning till fenomenet. Det handlar inte enbart 

om politiska institutioners maktutövning utan en mängd praktiker, tekniker och praktiska 

kunskapsformer som syftar till att fostra individer och forma beteende enligt specifika normer och av 

specifika skäl (Johansson & Lövgren, 2007). 

Governmentalityforskningen betonar vikten av att studera de faktiska problemframställningarna i 

olika policys/handlingsprogram för att analysera hur problemen är skapade, exempelvis studera 

retoriken kring varför en viss policy anses nödvändig att implementera. Enligt Bacchi (2009) skapar 

policydokument samma problemrepresentationer som de är satta att lösa. Bacchi urskiljer tre viktiga 
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punkter att granska inom Governmentalitytraditionen; Särskiljande praktiker som syftar till 

undersökning av hur problemrepresentationen spelar ut olika grupper mot varandra. Distinktioner 

mellan olika sociala grupper ger upphov till politiska trender och interventioner. Subjektsprocessen 

som undersöker hur policys påverkar hur individer ser på sig själva, samt en undersökning av hur de 

praktiska och dagliga effekternas olika policys får konsekvenser på människors privatliv. 

Problemrepresentationer upprättas inte i ett tomrum utan är beroende av redan existerande diskurser 

för att få legitimitet (Rose, 1999). Den liberala marknaden är i detta avseende central. Med liberala 

styrformer avses här inte i första hand en politisk ideologi utan en formel för maktutövning och 

internalisering där formande av människors fria vilja står i centrum. Denna förskjutning har, enligt 

Rose, inneburit att politisk styrning i allt mindre utsträckning använder sig av tvång och i allt större 

utsträckning använder sig av tekniker som riktas mot att forma människors vilja för att skapa 

handlingar i viss riktning. Detta är ett uttryck för vad Rose (a.a.) kallar responsibilisering, ett uttryck 

som innebär en förskjutning av ansvar från den offentliga sektorn till individer, ideella organisationer 

och företag. Samtidigt menar Rose att det pågår en autonomisering: individer ska vara entreprenörer 

för sitt eget liv och skapa sitt eget öde genom medvetna val, samtidigt som de genom sina val ska 

ansvara för samhällets fortsatta utveckling (a.a.). 

Liberalism är alltså inte en fråga om att styra mindre utan en fråga om att styra genom 

internalisering. Det handlar inte om tydliga straff och korrigeringar utan om övertalning om välvilja 

och repressalier om påbudet inte följs (Johansson, 2007). Detta menar Rose och Miller (2008) har 

skapat ett nytt förhållande mellan politisk styrning och kunskap vari kunskapen skapar inställningar 

till de som styrs. Det handlar om en mångfald av myndigheter och organisationer som använder 

tekniker för att styra individens beteenden genom deras behov, intressen och åsikter, mot önskvärda 

mål. Det handlar inte om att påtvinga individen lagar utan använda lagar taktiskt så de önskade målen 

uppnås. Styrningen sker på avstånd genom individens frihet (a.a.). Beck och Beck-Gernsheim (2002) 

använder begreppet institutionaliserad individualism för att benämna denna villkorade frihet. 

Individualismen är institutionaliserad på det sätt att den framträder som en omedveten reflex och 

mental inställning som rör sig på alla nivåer i samhället. Idealet om självständighet och 

ansvarstagande är något vi alltid förhåller oss till som en omedveten reaktion på omvärldens krav på 

effektivitet. Den autonoma individen avkrävs ständigt på beslut och förväntas ta ansvar för dess 

konsekvenser. En följd av detta blir att allt fler strukturella problem förpassas till individen och blir 

var och ens personliga ansvar (a.a.). Den autonoma individen sägs ha frigjort sig från traditionella 

kollektiva sociala strukturer så som familjeband, politiska ideologier och religion. Traditionella 

institutioner som familj har enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995; 2002) dissocierats från tydliga 

roller och regler. Den senmoderna västerländska människan befinner sig i en självkultur inom vilken 

den självreflexiva individen ständigt förhåller sig. 
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3. Tidigare forskning 

På grund av studiens deduktiva ansats och governmentalityperspektiv har jag avgränsat 

framställningen av tidigare forskningsresultat till att främst beröra studier som utgår från den 

maktkritiska diskurstraditionen. Jag kommer först att kort presentera delar av den svenska 

anhörigforskningen. Syftet med presentationen är att visa på fältets bredd och hänvisa till fortsatt 

läsning i ämnet.       

3.1. Anhörigomsorg 

Svensk anhörigforskning är ett rikt fält som utgår från olika forskningstraditioner och perspektiv. 

Fältet uppvisar flera explorativa fallstudier som undersöker anhöriggruppers olika upplevelser av vård 

av närstående genom att söka de anhörigas perspektiv (Forssell, 2004; Erlingsson, Hanson & 

Magnusson, 2010). Anhörigforskningen skiljer olika anhöriggrupper åt med hänsyn till den 

närståendes vårdbehov och kulturella ursprung, som på olika sätt påverkar karaktären på 

anhörigomsorgen (Jeppsson-Grassman, 2003; Forssell, 2004). Fältet uppvisar också studier som 

undersöker mötet mellan anhöriga och vård och omsorg (Magnusson, 2002) och olika professioners 

inverkan på anhörigstödet (Matheny, 2013). Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka) är, på 

uppdrag av Socialstyrelsen, en nationell satsning för anhörigforskning inriktat på anhörigstöd, med 

svenska och internationella exempel, varvat med vetenskaplig data. Nka publicerar aktuella 

kunskapsöversikter över olika former av anhörigstöd uppdelat mellan åtskilda anhöriggrupper, som 

funktionshinder (Ylvén, 2015), psykisk ohälsa (Ewertson, 2015) och äldreomsorg (Jegermalm, 

Malmberg & Sundström, 2014). Forskningsfältet består även av studier som undersöker anhörigas 

vård av närstående som informella hjälpinsatser (Jeppsson-Grassman, 2001). Denna inriktning 

uppvisar också mer kritiska studier som problematiserar risker och effekter av det obetalda 

omsorgsarbetet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (Ulmanen, 2015; Takter, 2015). Relevant 

för denna studie är att Nka:s omfattande forskning saknar exempel för vuxna anhöriga till närstående 

med beroendeproblem. Sammanfattningsvis framstår det som ovanligt att inkludera denna 

anhöriggrupp när det talas om anhöriga som på olika sätt vårdar en närstående. 

3.2. Medberoende

Under 1990-talet och början av 2000-talet publiceras flera populärkulturella böcker på svenska om 

medberoende. En förgrundsgestalt i temat är Melody Beatties Bli fri från ditt medberoende: Sluta 

kontrollera andra, börja bry dig om dig själv i svensk översättning från 1990. Enligt Beattie är 

medberoende ett tillstånd som rymmer både orsak och symptombeskrivning. ”En medberoende 

människa är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt 

upptagen av att kontrollera denna människas beteende” (Melody Beattie, 2008, s. 48). Det har visat 
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sig svårt att fastställa några riktiga symptom i variationen av sociala, psykologiska och fysiska tecken.

Till detta hör även svårigheten att finna en klar definition av själva begreppet och dess innebörd, 

vilket många författare belyser i litteraturen (Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Söderling, 2002). Läkaren 

Lars Söderling (2002) menar att medberoende inte är en sjukdom i strikt mening men att dess uttryck 

kan ta sjukliga proportioner. Han betonar att det är ett naturligt tillstånd i mänskligt samspel, i 

parförhållanden, familjer och i samhället i stort. Beskrivningen av medberoende framträder alltså både

som något naturligt, som ett rollövertagande, men också som något som kan ta sjukliga former (a.a). 

Exempel på medberoendets sjukliga proportioner är undertryckandet av egna behov, bristande 

gränssättning, ilska, skuld och skam samt total upptagenhet av den andres behov framför egna (a.a.).

Palmblad, Börjesson, Lindfors och Sahlin (2013) har forskat om medberoendebegreppets framväxt 

som problemkategori. Begreppet har lite olika betydelser och definitionerna skiftar mellan att fokusera

på person och relation, aktivt och reaktivt. Generellt antas omgivningen runt ett missbruk påverkas på 

ett sätt att de utvecklar särskilda drag, eller hamnar i tillstånd, som omväxlande betraktas som 

sjukdom, sjukdomsliknande, störning eller dysfunktionalitet (a.a.). I kapitlet Medberoende enligt 

självhjälpsrörelse och behandlingsverksamhet (2013) lyfter Eva Palmblad fram två viktiga 

beståndsdelar i medberoendets karakteristika; möjliggörande och förnekelse av den närståendes 

beroende. Alkoholism och beroende uppfattas i dessa sammanhang som en sjukdom och de anhöriga 

anses vara högst delaktiga i missbruksproblematikens fortskridande. Ett av Palmblads (a.a.) centrala 

resultat visar att föreställningen om den anhörige som en möjliggörare är närvarande även i 

resonemang där begreppet medberoende inte uttryckligen används. Lösningsarbetet består av att öka 

sin situations- och självinsikt och bryta förnekelsen. Inriktning på den egna personen är central för 

behandlingen utifrån premissen att det inte går att förändra någon annan än sig själv (a.a.). En slutsats 

är att det dominerande temat för behandlingsarbete är inriktat på identitetsbearbetning. Råd är att läsa 

självhjälpslitteratur och fokusera på sin egen förändringsprocess och släppa kontroll och fokusering på

den som missbrukar. Där medberoende förekommer, explicit och implicit, framställs det alltid som ett 

problem vilket är angeläget att lära sig att hantera. För att framstå som trovärdiga använder 

informations- och behandlingsverksamheter en kombination av vetenskapliga, professionella, 

traditionella och erfarenhetsbaserade – gemensamma och personliga – argument. Tyngdpunkten ser 

lite olika ut beroende på aktör (a.a.). 

I kapitlet Medberoende i populärlitteraturen (2013) och Medberoende i stödlinjen (a.a.) 

presenterar Eva Palmblad en diskursiv ansats över olika återkommande tematiseringar i de 

självupplevda berättelserna och experternas förklaring av medberoende. Ett första tema på 

medberoende är socialt samspel. Tillståndet betraktas som reaktionärt, som resultaten av en störd, 

sjuklig eller onormal social interaktion med en beroendesjuk person. Ett andra tema är medberoende 

som personlighet, som skapas genom att utpeka utmärkande individuella drag och egenheter för 
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individens alla relationer. I populärlitteraturen skildras personlighetsdragen i termer av överansvar, 

duktighet, tvångsmässig kontroll och överdrivet omhändertagande (a.a). Medberoende som 

personlighet är här att förstå som ett eget problemtillstånd. Ett tredje tema är medberoende och arv. 

”Medberoende relaterat till kärnbegreppet ärftlighet ges betydelse genom associationskedjan: 

generationsöverföring, släktled, arv och determinering. Intressant att notera är att här görs ingen 

skillnad mellan beroende och medberoende; genom arvet kan man vara det ena och/eller det andra.” 

(Palmblad, 2013, s. 137). 

Arne Gerdners artikel i Socionomen (nr 1, 1999) spårar medberoendebegreppets svenska historia. 

Gerdner menar att medberoende introducerades i samband med Minnesotamodellen under 1980-talet. 

Trots populariteten i behandlingssammanhang menar Gerdner att det går att lyfta fram problematiska 

resonemang när man förmedlar budskapet till anhöriga att de är medberoende och lika sjuka som den 

närstående alkohol- eller narkotikaberoende personen. Det är en skillnad att tala om missbruk som en 

familjesjukdom och att tala om medberoende – i det senare fallet ges de anhöriga sjukdomsetiketter 

(a.a.). 

3.3. Svensk governmentalityforskning 

I antologin Viljan att styra: individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker (Johansson & 

Lövgren, 2007) används governmentality i ett svenskt sammanhang, som visar på formella och 

informella processer där auktoritet och styrning iscensätts i den moderna välfärdsstaten. Av intresse 

för denna studie lyfts särskilt tre kapitel fram: Välfärdsstaten som styrning (Johansson, 2007); 

Skapandet av den ständigt lärande vuxne – livslångt lärande, studievägledning och riskbedömning 

(Fejes, 2007) och Människan som ett rov för sina känslor – om styrning genom konstituering av 

emotionalitet (Rigné, 2007). Gemensamt är att forskningen visar på hur välfärdsstaten rättfärdigar sin 

styrning och de enskilda tekniker där styrning uttrycks. Styrningsmentaliteten är synlig i hur 

välfärdsstatens uppdrag definieras gentemot medborgarna, exempelvis genom vilka sociala problem 

som uppmärksammas, hur de ska lösas och hur ansvaret för att lösa problemen fördelas mellan 

offentlig sektor, marknad och familj (Johansson, 2007). 

Den svenska välfärdsstyrningen innehåller två centrala tendenser: dels ett stigberoende inför den 

svenska sociala ingenjörskonsten att ingripa i individens ansvar och frihet, dels att staten sedan 

decennier präglats av en neoliberal teori och praktik. Dessa två tendenser har resulterat i ett 

kapitulerande i direkta ingripanden som rör medborgarnas livsstil och ersatts av styrningstekniker som

påtalar riskfyllda levnadsval (Johansson, 2007). För att styrning på makronivå – lagar, regler och 

rutiner – ska lyckas måste den anses förnuftig och formuleras i enlighet med etablerade kunskaper och

moraliska föreställningar. Lagstiftning och policy är ett sätt att befästa styrningsmentaliteten och 

materialisera den i konkret praxis. Detta förklarar varför styrningen ofta utövas av många aktörer i 
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samhället. Det kan vara staten, professionsyrken och frivilligorganisationer som betonar idealet om 

självständiga och oberoende medborgare (a.a.). 

     Styrningens utmaning består i att förena mentaliteten med individuella viljor. Detta kräver 

styrningstekniker på individnivå. Det livslånga lärandet är ett exempel på hur det bästa för alla länkas 

till individens bästa. Utbildning som ett löfte om ett bättre liv är en pedagogisk styrningsteknik som 

har till syfte att översätta politiskt definierade mål till faktiska handlingar (Johansson, 2007). Länken 

mellan makro- och mikronivå skapas genom att övertyga individerna om att det står i deras eget 

intresse att utbilda sig. Vägledning och riskbedömning är i denna process tekniker för styrning med 

målet att skapa självstyrande, autonoma subjekt. Med bedömningstekniker för befolkningens 

utbildningsnivå vägleder staten önskvärda mål för populationen. Detta påverkar verksamhetsnivån 

som identifierar individuella problem i relation till de politiska målen. Problemen ska sedan åtgärdas 

genom att ändra individers beteende med hjälp av pedagogiska styrningstekniker (a.a.). Individen 

förväntas göra sina egna val och ta hänsyn till konsekvenserna som olika alternativ innebär. Som 

individ ska du själv söka upp experter och göra en egen riskbedömning för framtiden. Om en är en del

av en riskgrupp kan en välja utbildning som ett sätt att undvika denna risk, men valet är ens eget (a.a.).

Governmentalityforskning redogör för resultat som antyder att den svenska välfärdsstaten uppvisar

ett ökad fokus på det folkhälsoområde som kännetecknar psykosocial hälsa (Rigne, 2007). Tekniker 

för styrning utövas med ett terapeutiskt förhållningssätt och fokus på människans självbild och 

emotioner. Kärnan i den terapeutiska styrningen är den psykologiserade människosynen och 

övertygelsen om olika typer av risker som människan utsätts för om det emotionella livet inte fungerar

optimalt (a.a.). Subjektet tolkas och styrs genom talet om emotionernas konstruerande karaktär. 

Styrningen utgår därför från en betoning att urskilja det patologiska kontra det sunda beteendet. Det 

psykoterapeutiskt inriktade arbetssättet åberopar vissa former av expertis framför andra – 

psykoterapeuter, psykologer och kuratorer – vilka ges tolkningsföreträde och tränger ut expertis på 

andra områden (a.a.).  

 

11



4. Metod och teori

4.1. Metodologiska utgångspunkter och överväganden

Governmentality är ett perspektiv som analyserar maktutövning på flera nivåer. Perspektivet grundar 

sig på ansatsen att staten styr med olika styrmedel och tekniker för att påverka individers beteenden. 

Med staten avses alla de institutioner, procedurer och praktiker som ingår i det välfärdspolitiska 

systemet. Det görs ingen skillnad mellan kommunala, regionala och nationella styrningspraktiker 

(Johansson, 2007). Det som utmärker staten som politisk sfär är att den har tillgång till administrativa 

och ekonomiska styrmedel som skattepolitik, regelverk och lagar samt informativa styrmedel som 

rådgivning och information (Palmblad & Eriksson, 1995). Governmentalityansatsen analyserar 

normativa principer och expertis från politiker och specialister av olika slag, som exempelvis 

psykoterapeuter och socialarbetare. Professioner sätter prägel samtidigt som de präglas av rådande 

styrningsmentalitet. Individerna materialiserar så att säga styrningsmentaliteten (Foucault, 2010). 

Genom att granska tekniker för styrning finns anspråk på att besvara hur makt utövas på avstånd 

(Miller & Rose, 2008; Johansson, 2007). 

Det kan te sig som en självklarhet att styrning är en del av statens uppdrag. Alla stater är styrande i 

någon grad. Styrningsmentalitet är, som sagt, en inställning till det som ska styras. Karakteriseringen 

av staten som mentalitetsstyrande maktcentra är här en gradfråga, inte en typfråga, som berör hur 

olika problemområden tillskrivs olika grader av styrningsaktualitet. För uppsatsens analys är detta 

viktigt att poängtera av två anledningar. För det första är graden av styrning en del av den förklarande 

ansatsen i det maktbegrepp vi möter hos Foucault (2001). Makt ägs inte av en person eller grupp utan 

materialiseras av alla utifrån en tidstypisk mentalitet. Governmentality fokuserar på makt och 

styrningsstrategier på ett sätt som kan relateras till diskursbegreppet: ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Lagstiftning och policy är utformad kring en viss

representation av ett fenomen, som synliggör vissa aspekter av verkligheten och döljer andra, och som

gör att vissa åtgärder blir logiska och andra inte (Bacchi, 2009). Statens grad av styrning sker således 

på metanivå. Styrningstekniker medieras i lagstiftning och policy, som sedermera påverkar 

maktinstitutioner på makro- och mesonivå, ämnade att åtgärda problemet. För det andra är graden av 

styrning synlig i interaktionen mellan maktutövning och självreglering på individnivå, till exempel 

genom hur vi talar om oss själva, våra problem och våra behov utifrån talet om önskvärda 

subjektiviteter. Rose (1999) vidareutvecklar Foucaults idéer genom att peka på samspelet mellan 

styrning, självreglering och den neoliberala frihetsideologin. Tekniker för att styra sker i tanken och 

sammanfaller med målet att skapa och upprätthålla individens kapacitet att fungera som en autonom 

varelse. Gemensamt för dessa styrmedel är att de är utlämnade till individens fria val och möjlighet att

handla på ett annat sätt. Styrningens utmaning består i att reglera denna frihet, att forma människor till
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att vilja handla på ett visst sätt (Rose, 1999; Miller & Rose, 2008). Graden av styrning står därför i 

relation till statens förmåga att påverka denna frihet. Styrningsförsök formuleras på olika nivåer och 

på olika avstånd från medborgarna, till exempel i lagstiftning, policydokument, utbildning, läroböcker,

populärvetenskap, terapi och rådgivning. Den förmedlade styrningsmentaliteten kan aldrig helt 

bestämma handlingar eftersom en individ kan välja att bryta mot lag och normer trots den risk för 

sanktionering detta medför (Rose, 1999). Governmentalityperspektivet är alltså en metaförklaring och 

ska inte uppfattas i termer av enkla kausalförhållanden. Lagstiftning och policy är empiri som 

påverkar socialt arbete i egenskap av styrande rättskälla. Studiens empiri har därför ett kunskapsvärde 

på metanivå, dels som rättsdogmatisk uttolkare av verkligheten och dels som diskursiv representation 

av det fenomen som studeras. Enkelt uttryckt: statens och lagstiftarens styrning av 

föreställningsvärlden – det tänkbara. Denna uppsats är avgränsad till att studera lag och policy. Det är 

således inte min ambition att undersöka hur, och i vilken grad, styrningsmentaliteten uttrycks i 

fallstudier på individnivå. 

Jag har valt att inte använda diskursbegreppet eftersom det är mycket skiftande beroende på 

disciplin och forskningstradition (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag använder istället Håkan 

Jönsons (2010) perspektivanalys eftersom den har starka influenser av Foucaults kritiska 

diskursbegrepp. Perspektivanalysen kan också med fördel tillämpas som både metod och teori i syfte 

att öka systematik och transparens. 

4.2. Perspektivanalys för att skapa ett handfast analysschema

Jönson (2010) presenterar i sin metodbok Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning 

och socialt arbete, ett konkret tillvägagångssätt för bearbetning av empiri inspirerad av en diskursiv 

ansats. Jönson (2010) kallar sitt datainsamlingsinstrument för analysschema som består av sex 

problemkomponenter inom vilka forskaren kan ställa specifika frågor till texten som ska undersökas. 

Komponenterna är: karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, lösningar och aktörer (drama och 

roller). Det som studeras inom perspektivanalysen är karaktärsbeskrivningar, till exempel 

konstruktionen av ett samhällsproblem. Det går att kritiskt granska de retoriska resonemangen genom 

att urskilja på vilket sätt berättelsens komponenter hänger samman (a.a). Syftet är att komma åt vad 

som, inom Foucaultraditionen, kallas diskursiva formationer vilka kännetecknas av en strukturering. 

En samstämmighet mellan utsagor, begrepp och teorier som skapar en viss sorts vetande och en 

förståelse inför ett fenomen (a.a.). 

Jönsons perspektivanalys utgår från den socialkonstruktivistiska traditionen (Berger & Luckman, 

1967). Språket, med dess ramar och kategorier, fungerar som en förutsättning för, men också en 

begränsning av, tänkandet och det sätt vi uppfattar världen på. Jönson (2010) menar att 

perspektivanalysen riktar fokus på görandet av sociala problem, hur vi exempelvis kategoriserar, 

typifierar och tillskriver fenomen olika betydelse. ”Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten 
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öppnar upp för frågor som: Konstruerar hur då? Av vem? Genom vilka processer? Med vilka medel? I

vilka sammanhang? I vems intresse?” (Jönson, 2010, s. 18). Analysschemat söker identifiera och 

kartlägga komponenternas inbördes relation. Komponenterna karaktär, orsaker, konsekvenser och 

omfattning, lösningar och aktörer (drama och roller) besvarar alltså frågan hur materialet gör ett 

socialt problem. Analysschemat utgör själva systematiken. Varje komponent består av en frågearsenal 

som ställs till empirin och möjliggör upptäckten av framträdande mönster och teman i materialet. 

Detta genererar kunskap om hur, var, när och varför (a.a.). Jag kommer att använda 

perspektivanalysen som metod och teori i syfte att öka systematik och transparens.

Jag har inspirerats av Jönsons (2010) analysschema och dess komponenter för att skapa en 

handfast analys. Jönsons perspektivanalys är förenlig med governmentality eftersom båda ansatserna 

fokuserar på hur sociala problem konstrueras. Jag har kombinerat ett eget schema med inspiration av 

Jönson (2010) och Rose (1999). De komponenter jag lånar från Jönson är karaktär, orsaker och 

aktörer (roller och drama). De komponenter jag lånar från Rose (1999) är förklaringar, strategier, 

auktoriteter, tekniker och subjektiveter. För en närmare komponentbeskrivning, se bilaga 1. Nedan 

beskrivs hur analysschemat har framställts för att besvara uppsatsens syfte i linje med den teoretiska 

inramningen. 

4.3. Analysschema med governmentalityansats

Rose (1999) menar att en governmentalityanalys förutsätter att styrning och görandet av självet är 

oskiljbara. Detta betyder att tekniker för styrning strävar efter att disciplinera individen att styra sig 

själv. Styrningen har lyckats när en samstämmighet uppnås mellan politiska mål och individuella 

viljor, när medborgarna känner att det är deras egna förväntningar och ideal som återspeglas i 

politiken (a.a.). Självreglering harmoniserar då med en styrning på avstånd. Med denna teoretiska 

utgångspunkt är analysarbetet fokuserat på tekniker och strategier som möjliggör denna 

harmonisering. Det analytiskt intressanta är relationen mellan statliga styrningsstrategier och 

önskvärda självregleringar. En governmentalityanalys lyfter därför fram både lag, författning och 

praktiker som olika sätt att utöva makt genom att påkalla normer och sanktioner (Rose, 1999; Miller 

& Rose, 2008). Min förhoppning är att det, vid detta skede i uppsatsen, står klart att studiens 

teoretiska utgångspunkt är att frihet är villkorad och institutionaliserad (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002). Enligt Rose (1999) sammanfaller tekniker för styrning med den neoliberala valfrihetsideologin.

Den politiska rationaliteten styr med målet att både skapa och återupprätta individens kapacitet att 

fungera som en autonom varelse (a.a). En viktig del i analysen är därför att granska hur olika 

subjektiviteter framträder som en del av maktutövningen. Det är i subjektiviteterna som normer och 

sanktioner påkallas – hur någon eller något bör vara, vilket också samspelar med teknikerna för att 

reformera avvikelse. Styrningen och självet är på så sätt oskiljbara eftersom individuella viljor är 
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formade att tänka och handla i enlighet med önskvärda ideal, som på olika sätt förverkligar 

styrningsmentalitetens politiska mål (a.a.). 

Rose (1999) analysguide utgår från dimensioner som syftar till att synliggöra hur 

styrningsmentalitet rör sig på makro-, meso- och mikronivå.  Dimensionerna som Rose (1999) 

presenterar är: förklaringar, strategier, auktoriteter, tekniker och subjektiviteter. De söker att analysera

samspelet mellan kunskap, auktoritet/expertis och tekniker som utvecklas för att göra människor till 

föremål för vetande och styrning (Rose, 1999). Jag har, som ovan framfört, valt att göra ett eget 

analysschema med inspiration av Jönsons (2010) perspektivanalytiska komponenter och Rose (1999) 

dimensioner för att undersöka hur en styrningsmentalitet medieras i empirin. För koherens har jag valt

att kalla dimensionerna för komponenter. I mitt analysschema använder jag komponenterna: karaktär, 

orsaker, aktörer (roller och drama), förklaringar, strategier, auktoriteter, tekniker och subjektiviteter. 

Frågorna jag skapat inom varje komponent är en operationalisering av studiens tre övergripande 

frågeställningar. Frågorna är både resonerande, illustrativa och förklarande, och har till syfte att 

redogöra för retorikens samstämmighet mellan utsagor, bärande begrepp och typfallsberättelser, som 

tillsammans strukturerar en viss sorts vetande och en förståelse inför fenomenet att vara anhörig. All 

empiri har granskats med samma analysschema, vilket presenteras på nästkommande sida. En 

fördjupad beskrivning av komponenterna presenteras, som nämnt, i bilaga 1.  
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4.4. Analysschema

Komponent Frågor

Karaktär Vad har anhöriga till närstående med missbruk för behov och problem? Vad har 

anhöriga som vårdar närstående för behov och problem? Var är behov och problem 

lokaliserade (individ, familj och/eller samhälle)? Anses de vara besläktade med 

andra problem och behov? Vad är konsekvenserna av dessa problem och behov 

(individ, familj och/eller samhälle)?

Orsaker Vilka orsaker anges? En eller flera sammanhängande?  Voluntaristiska eller 

deterministiska förklaringar till problemet? Talas det om omoral och skuld?

Aktörer 

(drama och 

roller)

Vilka är huvudsakliga aktörer? Vilka aktörsbenämningar används? Förekommer 

(dramatiserande) utpekanden av offer/stackare, skurkar/möjliggörare, 

resurser/räddare? För vem är rollerna relevanta och i relation till vad?

Förklaringar Vilka begrepp är centrala och hur relateras de till varandra? Vilka bärande begrepp, 

metaforer och typfallsberättelser används?

Strategier Vilka former av anhörigstöd presenteras? Hur formuleras de politiska 

målsättningarna med anhörigstödet? Vad ska eftersträvas och undvikas? Vem anses 

vara lämplig och/eller ansvarig att realisera anhörigstödet? Vilka apparater ska 

anhörigstödet ske inom?

Auktoriteter Vilken roll tillskrivs olika former av experter och auktoriteter? Vilket ansvar 

tillskrivs enskilda anhöriga? 

Tekniker Vilka tekniker utvecklas för reformering av ett avvikande och problematiskt 

anhörigskap (till exempel pedagogiska, fysiska och terapeutiska tekniker)? Vilka 

bedömningstekniker, former för undersökning och utvärderingar används 

(exempelvis vägledning, riskbedömning)? Vilka relationer tillskrivs personer inom 

ramen för anhörigstödet?

Subjektiviteter Är anhörigas delaktighet i närståendes missbruk ett medvetet val, ett medberoende, 

en social eller privat fråga? Hur bör en vara i sitt anhörigskap och förhållande till 

närstående? Hur bör en förändra sig för att få ett mer korrekt förhållande?

FIGUR 4.1 Analysschema
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4.5. Forskningsetiska överväganden

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra viktiga forskningsetiska aspekter: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De är grenar av det grundläggande 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I egenskap av policystudie är det inte rimligt att ta 

hänsyn till dessa i denna uppsats. Jag har dock förhållit mig till andra värden för att uppnå god 

forskningsed. Jag har eftersträvat ärlighet, hederlighet och transparens och haft ambitionen att vara så 

noggrann och uppriktig som möjligt (Bryman, 2011). För att lyckas med detta har det varit väsentligt 

att kontinuerligt förhålla mig till min förförståelse och förkunskap. Jag har, som presenterat i förordet, 

valt att utgå ifrån en teoretisk ansats som vägleder analysarbetet i en på förhand förvald riktning. Om 

huruvida resultaten har kunskapsvärde i objektiv mening kan jag ingenting säga och det är utanför 

studiens syfte. Empirin granskas med teoretiska glasögon. Jag har medvetet valt att använda en metod 

som ger mig en tydlig struktur och tydlig teoretisk kärna. För att öka transparensen har jag 

sammanställt detta i ett överskådligt analysschema. Governmentality är ett perspektiv som tolkar, 

analyserar och framställer empirin för att urskilja övergripande mönster som tillsammans uttrycker en 

viss styrningsmentalitet. Av forskningsetiska skäl vill jag förtydliga att syftet inte är att synliggöra en 

konspiration eller att förminska vare sig lidande eller medmänsklighet som konstruktioner, inte heller 

att misstro enskilda individers och yrkesgruppers goda intentioner. Jag är medveten om att det kan 

vara en konsekvens av den teoretiska ansatsen men det är inte intentionen med mitt teoretiska val. Det 

finns med andra ord flera möjliga perspektiv att tolka empirin utifrån. De resultat som framställs, och 

de slutsatser och diskussion som dessa mynnar ut i, är att förstå som förbundet med mina teoretiska 

glasögon. Governmentality är, som nämnt i förordet, ett sätt att förhålla mig till min förförståelse och 

egna förkunskaper kring området anhörigstöd.

4.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvalitativa studier är begränsade i validitetsanspråk. I och med att forskaren inte bara är en 

utomstående betraktare utan, med sin förförståelse och sina tolkningar, konstruerar det som studeras 

blir frågan om validitet mycket komplex (Bergström & Boréus 2012). Jag instämmer i uppfattningen 

om att en konstruerad uppbyggd verklighet för med sig validitetsproblem. Samtidigt är det något som 

all kvalitativ forskning brottas med i olika utsträckning. Projektion och kontext är två närbesläktade 

problem inom hermeneutiken som påverkar även den mest explorativa ambitionen (Thurén, 2007). 

För att öka validitet och reliabilitet har jag samlat in och bearbetat data på ett systematiskt sätt. 

Uppsatsens frågeställningar har operationaliserats kring ett teoretiskt grundat analysschema, som 

sedan prövats empirisk. För att uppnå validitet försöker jag att i detalj redogöra för de moment som 

jag utfört i form av avgränsningar och analytiska tillvägagångssätt. Representativa utdrag och citat 

från empirin, kombinerat med redogörelser för resultat enligt analysschema, har använts för att öka 
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reliabilitet (Bergström & Boréus, 2012). Jag har, i både undersökning och framställning, utgått från 

samma analysverktyg för att öka transparens för läsaren att uppfatta hur datainsamling och analys 

förhåller sig till varandra med hänvisning till analysschemats komponenter. Framställningen är således

en analytisk produkt. När det gäller den externa validiteten tenderar kvalitativa studier att växelverka 

mellan förförståelse och induktiva slutledningar som på olika sätt problematiserar möjligheterna till 

generalisering. Det är därför fruktbart att forma studier med teoretiska generaliseringsanspråk, och 

välja fall därefter (Mayring, 2007). Uppsatsens analys står i beroendeförhållande till den teoretiska 

inramningen – målet för resultatens generalisering är governmentality. Governmentalityperspektivets 

metadiskursiva karaktär gör samtidigt anspråk på generaliserbarhet även utanför undersökt lag och 

policy. Min övertygelse är att tendensen i mina resultat kan förtydligas ytterligare i ett större omfång 

av empiri. Studien går att upprepa med liknande policymaterial på makro- och mesonivå, särskilt vid 

användning av liknande analysschema. Resultaten kan även prövas på mikronivå genom att undersöka

huruvida resultaten materialiseras av individer i föreställning och reella handlingar. Med tanke på att 

denna uppsats tar spjärn från den kunskapskritiska Foucaulttraditionen lämnar jag alla påståenden om 

objektivitet och sanning åt sidan. Det är det kritiska betraktandet tillsammans med min egen 

anhörigerfarenhet som, i mitt eget tycke, är studiens främsta förtjänst. Det är min förhoppning att 

studien är tillräckligt omsorgsfullt utförd för att kunna ligga till grund för en mer kritisk syn på de 

normer om anhörigas roller och beteenden som anhörigstödet vilar på.

5. Disposition av resultat och analys

Jag kommer att framställa resultaten under kapitelrubriker som hänvisar till analysschemats 

komponenter. Analys och tolkning sker parallellt med deskriptiv empiriredovisning. Resultat och 

analys presenteras således som en diskursiv helhet. Ett framträdande resultat är att lagstiftning och 

policy för anhörigstöd är otydlig i sin beskrivning av hur det kommunala anhörigstödet ska riktas mot 

anhöriga till närstående med beroendeproblem. Missbrukets medikalisering placerar anhörigstödet 

inom beroendevårdens domän. Komponenterna karaktär och förklaringar har synliggjort en variation i

problem-, behov- och ansvarsbeskrivning för två olika anhörigkategorier: anhöriga som vårdar 

närstående och anhöriga till närstående med beroende. Kategoriseringen står sedan i direkt relation till

komponenterna subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för styrning, alltså mot vem, vad och hur 

anhörigstödet ska utformas. Komponenterna orsaker, aktörer och strategier har synliggjort två olika 

aktörsbeskrivningar inom beroendevården: anhöriga som konstruktivt stöd och anhöriga som 

medberoende och möjliggörare. Denna uppdelning står i relation till anhörigas eventuella resurs- eller 

problemroll i beroendevårdens behandlingsfrämjande arbete. Orsakerna till anhörigas problem och 

behov av stöd är lokaliserade till problemfyllda relationer och beteenden. Beroendevårdens 
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lösningsstrategier handlar därför om stödformer för att förbättra interaktion och copingsstilar i en 

behandlande kontext. 

Resultatframställningens disposition följer empirins kategoriseringar och anhörigstödets olika 

ansvarsfördelningar. Jag inleder med att redogöra resultat för komponenterna karaktär och 

förklaringar. Denna redovisning är uppdelad i två underrubriker, anhöriga som vårdar och anhöriga till

närstående med beroende, vilka följs av ytterligare underrubriker. Anledningen till detta är att empirin 

behandlar anhörigkategorierna som olika fenomen inom vilka stödets utformning följer olika logiker. 

Anhöriga som vårdar ska erbjudas anhörigstöd som underlättar deras omsorg av närstående enligt 

Socialtjänstlagen, medan anhöriga till närstående med beroende behöver insatser inriktade på  

självvård med laghänvisning till Hälso- och sjukvårdslagen. Det första kapitlet Karaktär och 

förklaringar kommer således att fokusera på detta isärhållande. Det andra kapitlet Orsaker, aktörer 

och strategier fokuserar på resultaten av granskningen av beroendevårdens riktlinjer, eftersom 

förarbete och policy för det kommunala anhörigstödet enligt 5:10 SoL förskjuter ansvaret att realisera 

anhörigstödet till hälso- och sjukvården. Detta kapitel redogör för de nämnda aktörsbeskrivningarna 

av anhöriga som konstruktivt stöd kontra medberoende. För att illustrera denna uppdelning tilldelas 

aktörsbeskrivningarna varsin underrubrik, följt av ytterligare underrubriker. Resultatredovisningen för

det första och andra kapitlet ämnar besvara frågeställning ett; hur anhöriga beskrivs som problem och 

resurs, samt frågeställning två; hur råd, stöd och rekommendationer skiljer sig åt mellan de som 

kategoriseras som medberoende från motsvarande anvisningar till anhöriga som vårdar. 

Resultatredovisningens sista kapitel Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för styrning har en 

teoretiskt förklarande ambition som ämnar besvara frågeställning tre; hur professionella 

förhållningssätt och styrningstekniker förklarar de systematiska skillnader som empirin uppvisar i 

retoriken för anhöriga som vårdar som ett fenomen, och med anhöriga i beroendevården som ett annat.

FIGUR 5.1 Analysschemats centrala resultat.
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6. Karaktär och förklaringar

Analysschemat har synliggjort följande resonemang: antaganden om hur anhörigas livssituation och 

relation till, samt omsorg av, närstående påverkar strategier och tekniker för hur deras delaktighet ska 

stödjas. Anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd enligt 5:10 SoL och biståndsparagrafen 

medan anhöriga till närstående med beroende ska erbjudas stöd som en del av individ- och 

familjeomsorgens klientarbete, främst inom beroendevårdens manualbaserade anhörigprogram. 

Underrubrikerna som följer har till syfte att illustrera detta resultat. Syftet med att inleda med anhöriga

som vårdar närstående är att illustrera lagstiftarens syn på anhörigstöd och frivillig anhörigomsorg, 

som i form av rättskälla vägleder föreskrifter och kommunala riktlinjer. 

6.1. Anhöriga som vårdar närstående

Regeringens proposition (2008/2009:82) Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående har till

syfte att förtydliga bestämmelsen 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL). Enligt lag ska socialnämnden 

erbjuda stöd för att underlätta för de som vårdar en närstående med långvarig sjukdom, en närstående 

äldre eller för de som stödjer en person som har funktionshinder. Av 2 kap. 2 § SoL framgår att 

kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 

behöver. Bestämmelsen 5:10 SoL anger inte hur kommunerna ska utforma den uppsökande 

verksamheten eller vilken hjälp eller form av anhörigstöd som ska erbjudas, utan endast att 

kommunerna ska bistå med hjälp (a.a. 24). 5:10 SoL är alltså ingen biståndsparagraf utan ett 

kommunalt ansvarsförtydligande vad gäller behov av stöd vilket presenteras utifrån 

anhörigperspektivet. Socialtjänsten ska enligt propositionen samverka med anhöriga, erbjuda anhöriga

att delta i biståndsutredningen och ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och 

utförande. Ett sätt att tillmötesgå anhörigas behov är att förbättra kvalitén i vård och omsorg av den 

närstående. Socialtjänsten ska utreda och informera anhöriga om kommunens stöd, hålla regelbunden 

kontakt och följa upp stödinsatserna samt se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar (prop. 

2008/09:82). Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt 

underlätta anhörigas livssituation. Mer konkret lyfts det fram insatser som personligt stöd eller 

deltagande i anhöriggrupper. Regeringen menar att begreppet ”stöd” kan innefatta en mängd åtgärder 

som bemötande, information, kunskap, råd, avlösning, hjälpmedel och hemtjänst (prop. 2008/09:82). 

Lagändringen består av en preciserad målgruppslydelse från anhörigvårdare till anhöriga som 

vårdar eller stödjer närstående (prop.2008/09:82, s. 4, 27). Regeringen kategoriserar målgruppen i 

förhållande till det vidare begreppet anhörigomsorg som utförs av anhörigvårdare, omsorgsgivare och 

hjälpare (a.a. s. 6). Anhörigvårdare är framförallt en maka eller make som dagligen, eller flera gånger 

i veckan, hjälper sin partner inom det egna hushållet. Omsorgsgivare är de som dagligen, eller flera 

gånger i veckan, hjälper en anhörig eller annan nära vän, granne eller arbetskamrat utanför det egna 
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hushållet. Hjälpare ger hjälp en gång per vecka eller mer sällan, och då framförallt till personer de inte

delar hushåll med (a.a. s. 6-7). Det är oklart huruvida beroende och missbruk definieras som långvarig

sjukdom, vilket får konsekvenser för om deras anhöriga är inkluderade i kategorin anhöriga som 

vårdar i egenskap av rättskälla. Anhöriga till närstående med beroende nämns inte alls i propositionen 

(a.a. s. 5ff). De saknar dessutom representation i remissinstanserna som inför lagändringar tillfrågats 

yttrande (Ds 2008:18). De uteblir också från Socialstyrelsens tillämpningsdialog med olika 

anhörigorganisationer (Socialstyrelsen, 2014a, s. 21; 2015a, s. 7). Lagstiftningen talar om 

anhörigomsorgen med hänvisning till funktionshinder, äldre och partnervårdare som undergrupper till 

den bredare kategorin anhöriga som vårdar (prop.2008/09:82). 

Anhörigstödet ska enligt propositionen (2008/09:82) erbjudas antingen i form av generell service 

utan prövning eller som bistånd med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen får 

socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § om det finns skäl för det 

(prop.2008/09:82, s. 23 f). Till behovsprövade insatser räknas bistånd i förhållande till den 

närståendes vårdbehov. Exempel på insatser är hemtjänst och tekniska och kognitiva hjälpmedel. Till 

anhörigstöd räknas också ekonomisk ersättning som hemvårdsbidrag och anhöriganställning som ska 

underlätta fortsatt omsorgsansvar (a.a. s. 23 f, 14, 18). Kommunala insatser enligt 5 kap. 10 § SoL är 

olika former av service. Service är inte individanpassat utan lika för alla, det vill säga att det följer ett 

givet program. Det bygger på att individer själva söker upp verksamheten, även om det kan ske efter 

rekommendation. Till skillnad från biståndsbedömda insatser av mer praktisk karaktär är det min 

tolkning att den generella servicen är mer inriktad på att underlätta anhörigas psykiska belastning. De 

generellt inriktade insatserna kan röra sig om deltagande i anhöriggrupper och samtalskontakter 

enskilt eller i grupp. Det kan också gälla psykosocialt stöd, krishantering och rådgivning (prop. 

2008/09:82, s. 23). 

6.1.1. Vård är frivillig omsorg

Med anhörigomsorg avser propositionen olika former av hjälpinsatser som ges av anhöriga till 

närstående som, på grund av sjukdom eller funktionshinder, behöver sådana i sin dagliga livsföring. 

Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar för syskon eller föräldrar och kan därför inte 

falla in under bestämmelsen 5 kap. 10 § SoL (prop.2008/09:82, s. 12). Föräldrars och makars ansvar 

är reglerat i föräldrabalken och äktenskapsbalken. Ansvaret mellan juridiskt förbundna personer 

framhålls som en skyldighet (a.a. s. 12). Den juridiska skyldigheten är ett perspektiv på 

anhörigomsorgen som antyder en förväntan på ansvar. Samtidigt framhålls åtagandets frivilliga 

karaktär som ett voluntaristiskt perspektiv på omsorgen (Jönson, 2010).

Under livet behöver de flesta människor stöd och hjälp av andra. Det är vanligt och helt naturligt att 
människor ställer upp för varandra under sådana perioder. Många ser det också som en självklarhet att 
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hjälpa familjemedlemmar eller andra närstående. Men var och en avgör själv hur stort ansvar han eller 
hon är beredd att ta för att ge vård eller stöd åt en närstående. (Socialstyrelsen, 2015a, s. 9)

Karaktären på anhörigas omsorg förklaras alltså dels som ett juridiskt ansvar och dels som en frivillig 

och naturlig insats. Familjen är en skyldighet och på samma gång ett ansvar som anhöriga förväntas 

vara beredda att ta. Anhöriga som vårdar är en kategori inom vilken omsorg förankras i en retorik om 

empati och omvårdnad. Vård av närstående beskrivs som en medmänsklig självklarhet 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 24) samtidigt som individen behöver självständiga aktiviteter för att orka 

(prop. 2008/09:82, s. 35). Retoriken kan tolkas i relation till de individualiseringsideal som Beck och 

Beck-Gernsheim (2002) menar dissocierat familjen från traditionella roller och regler. Detta 

exemplifieras i kategorin anhöriga som vårdar, då de förväntas hitta sina egna livsföringsregler för att 

både orka leva sitt liv som autonom och som omsorgsgivare. Något som kan förstås som ett uttryck 

för en institutionaliserad individualism med vissa paradoxala konsekvenser. För anhörigomsorgen är 

det paradoxalt av två anledningar. För det första är institutionaliserad frihet motsägelsefullt i sig om vi

syftar till ett negativt frihetsbegrepp, vilket återknyter till perspektiv på neoliberalismens 

styrningsteknik (Miller & Rose, 2008). Det handlar inte om att styra mindre utan om styrning genom 

att påkalla fri vilja som en teknik att uppnå önskvärda politiska mål och skapa handlingar i en viss 

riktning, alltså fortsatt omsorgsansvar. För det andra är det paradoxalt att den frivilliga omsorgen på 

samma gång påkallas som en juridisk skyldighet och en frivillig insats. 

För att lösa denna paradox är det min tolkning att retoriken använder den frivilliga omsorgen som 

en referenspunkt i synen på relationen mellan anhörig och närstående. Frivilligheten är även ett 

bärande begrepp vid förklaringen av hur anhörigstöd enligt bestämmelser löser problem och 

tillgodoser individens och familjens behov. 

Syftet med samhällets stöd till bl.a. anhöriga måste därför vara att genom förebyggande och stödjande 
arbete uppnå en högre livskvalitet för anhöriga och deras närstående. Många personer önskar hjälpa 
och bistå en närstående och en närstående önskar också ofta att få hjälp av en anhörig. Om den 
anhöriga eller annan person som vårdar eller stödjer erbjuds stöd kan mer kostsamma insatser skjutas 
upp och kanske till och med helt undvikas. (prop.2008/09:82, s. 35)

Tillsammans med retoriken om frivillighet och medmänsklighet, som subjektiva förklaringar, 

framhåller förarbetet anhörigas betydelse på verksamhetsnivå. Anhörigas medverkan och delaktighet 

beskrivs som en förutsättning för en väl fungerande vård (prop.2008/09, s. 22). Den personliga 

erfarenheten placerar anhöriga som vårdar i en särskild kunskapsposition. De har en ”unik kunskap” 

och är ”det bästa stödet” för sin närstående (a.a. s. 8, 15). Det finns därav ett intresse att på olika sätt 

hantera den frivilliga omsorgens negativa konsekvenser i ett övergripande hälsoekonomisk perspektiv.
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6.1.2. Omsorgens påfrestningar

Karaktären på anhöriga som vårdar skildras i en problembeskrivning som relateras till familjens 

förutsättningar och omvårdnadsaspekter i relationen mellan anhörig och närstående. Omvårdnaden 

kan innebära fysisk och psykisk belastning. Ju mer omfattande omsorg anhöriga ger desto mer 

påverkas deras livskvalité till det sämre (Socialstyrelsen, 2015a, s. 14). Anhöriga anses därför vara i 

behov av kunskap om olika förhållningssätt om hur en som anhörig kan eller bör bemöta en 

närstående för att underlätta vardagens påfrestningar (prop.2008/09:82, s. 15, 22). 

Vissa anhöriga behöver i första hand avlösning för att orka med eller få egen tid, en insats som ska 
prövas och beslutas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för den närstående, medan behovet hos andra i 
stället främst handlar om att få information och kunskap för att känna sig trygga. Stödet kan också 
handla om att den anhöriga tillsammans med den person han eller hon stödjer kan få hjälp att göra 
något som bryter av mot vardagen. Annat stöd är sådant som kan ge anhöriga ett erkännande för det de 
gör. (prop.2008/09:82 s. 36)

Omsorgen presenteras i förhållande till en resonerande föreställning om anhörigas upplevelser av sina 

vårdande och stödjande insatser. Detta är återkommande i typfallsexempel som belyser 

anhörigomsorgen som samhällsviktig. Regeringen betonar att strukturella förändringar i vård och 

omsorg, som Ädel- och psykiatrireformen, har resulterat i att anhörigas ansvar ökat (prop.2008/09:82 

s. 8-9). Regeringen menar att anhöriga som vårdar saknar ett erkännande från samhällets sida för de 

omfattande insatser som de gör och lagändringen är att förstå som en uppmuntran från lagstiftarens 

sida (prop.2008/09:82, s. 19). Det skapas en retorik kring anhörigas längtan av erkännande för sin 

arbetsinsats. Erkännande, respekt och delaktighet framhålls som det viktigaste, enklaste och mest 

efterfrågade stödet till den person som vårdar eller stödjer en närstående (prop. 2009/08:82, s. 22).

Frågan om stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående är en förtroendefråga. Anhöriga m. 
fl. måste känna förtroende för att samhället har insatser att erbjuda när de behöver sådana. Det är dags 
att erkänna anhörigas eller andra personers arbetsinsatser och att detta avspeglas i lagstiftningen. 
(prop.2008/09:82, s. 22)

Retoriken om den frivilliga omsorgens negativa konsekvenser framförs i förhållande till omfattning. 

Drygt 1,3 miljoner anhöriga beskrivs vårda, hjälpa eller stödja en närstående (Socialstyrelsen, 2015a, 

s. 6). Förutom fysisk och psykisk belastning innebär anhörigas vård av närstående en stor 

administrativ börda. Många anhöriga upplever att en av de tyngsta bördorna de har att bära är den 

samordnande och koordinerande rollen de ofta måste ta på sig. Om anhöriga inte tog på sig 

koordinatrollen menar policy att mycket skulle falla mellan stolarna (Socialstyrelsen, 2015a). 

Anhöriga är därför inte enbart en fråga för socialtjänsten utan för hela samhället: sjukvården, skolan, 

arbetslivet och myndigheter (Socialstyrelsen, 2014, s. 30). Anhörigstödet kan förstås som en del av 

välfärdsstyrningens breda politiska målsättning som berör folkhälsa. Belastningsretoriken förstärker 

aktualitet av ett effektivt, individualiserat och flexibelt anhörigstöd. Anhöriga som vårdar närstående 
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är i behov av stöd för att orka fortsätta vara en tillgång inom vård och omsorg. Det hälsostrategiska 

arbetet fyller två syften; anhöriga ska inte slita ut sig och själva bli kostsamma vårdtagare och 

anhöriga ska förbli friska för fortsatt frivillig omsorg.  

I vissa situationer kan dock uppgiften bli övermäktig och det positiva övergår till att bli ett krav och en 
belastning. Om anhöriga och andra som vidtar åtgärder för en närstående uppmärksammas på ett 
positivt sätt och om deras situation underlättas genom individuellt inriktade stödinsatser av god kvalitet
så kan både personer som behöver stöd-, omsorgs- eller vårdinsatser och den anhöriga känna ökad 
trygghet och få ökad livskvalitet. Det kan i sin tur leda till att offentliga resurser kan tas tillvara på ett 
mer effektivt sätt. (prop.2008/09:82, s. 6)

Anhörigperspektivet kan tolkas som en del av governmentalityperspektivets 

responsibiliseringsbegrepp (Miller & Rose, 2008). Proposition och styrdokument för 5:10 SoL är 

möjliggörare för autonomisering och responsibilisering, ett tillstånd som gör det möjligt för anhöriga 

att själva göra sina val i namn av frihet. Detta synliggörs i försöken att förena politiska mål om 

omsorgsansvar med individuella viljor. Anhörigperspektivet framställs som en brygga mellan det som 

är det bästa för alla och det bästa för individen. Implementeringen på system- och verksamhetsnivå 

möjliggör spridning av information om rätt till anhörigstöd och är ett exempel på hur anhöriga som 

vårdar närstående tillskrivs ett aktivt medborgarskap. Hur anhöriga väljer att ta del av 

anhörigperspektivets stöderbjudanden är upp till var och en. I egenskap av autonom individ förväntas 

de göra en egen bedömning för sitt eget bästa och hålls samtidigt ansvariga för konsekvenserna av det 

valet. Med andra ord förväntas anhöriga som vårdar hantera de negativa konsekvenserna av sin 

omsorg. Samtidigt ska anhöriga, genom sina val, ansvara för samhällets fortsatta utveckling att 

upprätthålla den frivilliga omsorgen. Den politiska retoriken blir begriplig i förhållande till 

anhörigomsorgens uttalade betydelse för att avlasta offentlig sektor;

Ett väl fungerande stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående kan leda till minskat behov 
av bl.a. särskilt boende och minskat utnyttjande av akutsjukvård genom att anhöriga m.fl. orkar vårda 
och stödja en närstående under en längre tid än man annars skulle ha gjort. Om belastningen blir för 
stor och den anhöriga eller annan person inte själv har fullgod hälsa kan detta medföra att den anhöriga 
eller annan person inte orkar och själv behöver söka vård och stöd. Detta kan innebära en lägre 
livskvalitet för båda parter samt medföra stora kostnader för samhället då båda parter kan behöva 
omfattande insatser. (prop.2008/09: 82, s. 35)

6.1.3. Anhörigstöd som underlättar vård

Den preventiva ansatsen måste vara en utgångspunkt för all form av anhörigstöd (prop.2008/09:82, s. 

21). Förebyggande arbete utgår från att identifiera behov och informera om rätten till stöd. Anhöriga 

som ”tar sitt ansvar” ska enligt regeringens proposition belönas med lagstiftarens erkännande (prop. 

2008/09:82, s. 22). Retoriken för stöd utgår från anhöriga som resurs för familj och samhälle (prop. 

2008/09:82, s. 8). De lagar som styr vård och omsorg är starkt fokuserade på individen, patienten eller

brukaren. Bestämmelsen 5 kap. 10 § SoL innebär ingen rätt till stöd. Anhöriga har heller ingen rätt till 
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stöd i den närståendes behovsutredning (Socialstyrelsen, 2014a, s. 33). Socialstyrelsen argumenterar 

att anhörigperspektivet ska möjliggöra principen om helhetssyn. Det behövs ett förändrat synsätt i 

vård och omsorg – från ett individcentrerat till ett familjeorienterat (a.a. s. 8). Sätten att stödja 

anhöriga kan tolkas som en familjeangelägenhet eftersom relationen mellan anhörig och närstående är 

i fokus även i hjälpens utformning. Likaså är omsorgsaspekterna i centrum. Stödet ska på olika sätt 

underlätta omsorgen (prop.2008/09:82). Behovet av stöd grundar sig inte enbart i förhållande till en 

belastningsretorik. Flera främjande aspekter av omsorgen som gynnar individ och familj lyfts också 

fram. Typfallsberättelserna fokuserar på självbild och positiva emotioner (Rigné, 2007).

Under senare år har insikten ökat om att vårdandet inte enbart upplevs som belastande, utan att många 
anhöriga samtidigt beskriver positiva och meningsfulla upplevelser. För makar eller sammanboende 
kan omsorgen och vården om partnern också stärka känslan av egenvärde, liksom relationen dem 
emellan. (prop. 2008/09:82, s. 8)

Anhörigstödet är, enligt biståndsparagrafen, utformat i relation till den närståendes vårdbehov. Det rör

sig om praktisk avlastning i form av avlösning, korttidsboenden och hjälpmedelsutskrivning. 

Anhöriga som vårdar närstående tillskrivs behov som, i denna bemärkelse, kan tolkas som på förhand 

givna eftersom stödet står i beroenderelation till de biståndsutbud som erbjuds den vårdbehövande. 

Detta illustreras i retoriken för behovsutredningens praxisutförande:

För att finna rätt form av insats är det oftast en förutsättning att Socialtjänsten har en god och 
förtroendefull dialog med alla de personer som är inblandade i den aktuella situationen. Insatserna bör 
vara till nytta för såväl den anhörige som den närstående. (Socialstyrelsen, 2013, s. 14)

Avlösning är ett av flera exempel på stöd som kräver att den närstående själv ansöker om insatsen. 

Stödformen tillgodoser, enligt propositionen, anhörigas behov då den minskar stress och belastning 

(prop.2009/08:82, s. 23). Behovs- och insatsbild är med andra ord likställda. Möjligheter till avlösning

presenteras också som en samhällsangelägenhet eftersom insatsen möjliggör förvärvsarbete. 

Det kan också innebära att man som anhörig är den som får koordinera uppgifter mellan 
familjemedlemmar och mellan sociala myndigheter och sjukvårdsinstanser. Många anhöriga upplever 
en stor psykologisk och fysisk trötthet och utmattning. Det är viktigt att socialtjänsten uppmärksammar 
att de flesta anhöriga är i yrkesverksam ålder och att stödet utformas så det blir möjligt att fortsätta 
yrkesarbetet. Det kan vara svårt att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Stödet till 
förvärvsarbetande anhöriga bör i likhet med stöd till alla andra anhöriga vara individuellt anpassat för 
att underlätta situationen. (Socialstyrelsen, 2013, s. 26)

Avlösning, vila, stimulans och omväxling i vardagsmönster är, enligt empirin, en förutsättning för att 

anhöriga ska orka med sitt omsorgsansvar och upprätta sitt förvärvsarbete (Socialstyrelsen, 2013, s. 

12; 2015, s. 14; prop.2008/09, s. 9). Resultaten visar att arbetslinjen är en politisk målsättning som 

förs parallellt med behovet av anhörigstöd riktat mot anhöriga som vårdar. Denna tendens är särskilt 

tydlig i Riksrevisionens granskning (RiR, 2014:9) som konstaterar att den frivilliga omsorgen kräver 
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att det finns ett alternativ till anhörigas insatser i form av en god offentlig vård och omsorg (a.a. s. 18 

f). Med hjälp av retoriken om anhörigas unika kunskap och deras roll som det bästa stödet för sin 

närstående, påpekas en kunskapsbrist hos verksamhetspersonal. All personal inom vård och omsorg 

måste utbildas i ett tydligt anhörigperspektiv för att skapa anhörigvänlig myndighetsutövning och 

kommunal service (Prop. 2008/09:82, s. 23, Socialstyrelsen, 2014a, s. 30). Problemen lokaliseras på 

så sätt i samma välfärdsapparater som ämnar lösa dem. Detta är en del av styrningsmentaliteten som 

jag kommer att återkomma till i kapitlet Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för styrning. Nedan 

kommer fokus riktas på resultaten för kategorin anhöriga till närstående med beroendeproblematik.

6.2. Anhöriga till närstående med beroendeproblematik

Under denna rubrik och nästkommande tre underrubriker presenterar jag resultaten för analysschemats

komponenter karaktär och förklaringar: vad anhöriga till närstående med missbruk har för problem 

och behov av stöd, var problemen anses vara lokaliserade samt vilka konsekvenser detta får. Avsikten 

med bestämmelsen 5:10 SoL är att kommunernas stöd till anhöriga ska vidgas så att alla som vårdar 

och stödjer en närstående omfattas av lagstiftningen. Förarbetet kategoriserar vilka målgrupper som 

går under bestämmelsen genom att definiera innebörden av långvarig sjukdom (prop. 2008/09:82, s. 7-

10). Huruvida substanssyndrom, missbruk och beroende är att kategorisera som en långvarig sjukdom 

är dock oklart. 

Personer i alla åldrar kan drabbas av en långvarig sjukdom. Med kronisk sjukdom brukar man avse en 
långvarig, ej botbar sjukdom som exempelvis Alzheimers sjukdom, diabetes, reumatism, Parkinson, 
astma och allergier. Äldre brukar allmänt definieras som personer 65 år och äldre. Det är dock först upp
till 80-årsåldern som behoven av omsorg oftast uppstår. (prop.2008/09:82 s. 7)

Socialstyrelsen (2014a) fastställer att den skärpta lagstiftningen ska vidga anhörigstöd till att omfatta 

anhöriga i vid bemärkelse. Även anhöriga till långvarigt sjuka som är under 65 år ska erbjudas stöd 

(a.a. s. 10). I Socialstyrelsens styrdokument Anhörigstöd (2015a) definieras missbruk och beroende 

som en långvarig sjukdom. Detta ställer krav på kommunerna att erbjuda anhöriga vid missbruk stöd 

enligt 5:10 SoL (a.a. s. 13). I slutrapporten (2014a) konstateras att stöd ska erbjudas anhöriga oavsett 

vad den närstående har diagnostiserats med för sina vård- och stödbehov.

I och med bestämmelsens tillkomst har det blivit tydligt att lagen gäller för hela socialtjänsten och alla 
dess målgrupper och verksamheter. Den tidigare starka fokuseringen på anhöriga till äldre håller 
därmed på att vidgas eftersom lagen inkluderar alla personer som vårdar eller stödjer någon närstående,
oberoende av den närståendes diagnos, funktionsnedsättning, ålder, kön, relation, boendeförhållanden 
och så vidare. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 31)

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det inte ovanligt att anhörigas situation och behov av hjälp 

uppmärksammas i en handläggningssituation och resulterar i biståndsinsatser för brukaren i syfte att 
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anhöriga, genom detta, ska få någon form av stöd. Om detta sker beror dock enligt Socialstyrelsen på 

handläggarnas lyhördhet för anhörigas behov, det vill säga om en anlägger en helhetssyn på 

situationen (Socialstyrelsen, 2013, s. 21). Det är ändå oklart om anhörigas delaktighet i ett pågående 

beroende är att förstå som vård i frivillig omsorgsbemärkelse och därmed i behov av 

vårdunderlättande insatser på det sätt som man berättigar anhöriga som vårdar. Det ges inga 

typfallsexempel på biståndsbeprövade insatser som hemtjänst. En ansökan om bistånd är enligt 

utredningsskyldigheten alltid en lagteknisk möjlighet även om empirin inte uppvisar några sådana 

praktiska exempel. Samtidigt är det problematiskt att propositionen exkluderar anhöriga till närstående

med beroende med tanke på att förarbeten är att tolka som en rättskälla överordnade föreskrifter och 

kommunala riktlinjer. Bestämmelsen 5:10 SoL ställer heller inga krav på hur kommunerna ska erbjuda

sin generella service (prop.2008/98:82, s. 24), så det finns egentligen inga garantier att den utformas 

till alla anhöriggrupper. Hur anhöriga ska stödjas utanför beroendevårdens regi är, i empirin, vagt 

definierat. I jämförelse med anhöriga som vårdar finns en tendens att beskriva anhöriga till närstående 

med beroendeproblem som en särskilt komplex och utsatt anhörigkategori. 

6.2.1. Anhörigstöd i individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen menar att en absolut förutsättning för att leva upp till lagens intentioner om 

anhörigstöd är att ta hänsyn till målgruppernas olika livssituationer och inbördes relationer 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 28). I Socialstyrelsens slutrapport (2014a) framhålls att livssituationen 

påverkar både hur den anhörige hjälper sin närstående och hur hjälpens karaktär sedan avgör 

anhörigstödets utformning;

Maken till hustrun med demenssjukdom, mamman till sonen med missbruksproblem, systern till 
kvinnan med psykisk sjukdom, pappan till ett barn med autism. Detta är bara några exempel på 
livssituationer där anhöriga behöver ge stöd åt en närstående. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 6)

Och ett annat exempel;

Begreppen anhörigvårdare, anhörigstöd och anhörigkonsulent är etablerade inom äldreomsorgen men 
ovanliga inom funktionshindersverksamheten och individ- och familjeomsorgen. Inom dessa 
verksamheter pratar man inte om anhöriga, utan om stöd till föräldrar, makar, barn och ungdomar. Ofta
gäller det till exempel föräldrar med vuxna barn med funktionsnedsättningar, eller barn och ungdomar 
till föräldrar med missbruksproblem inom individ och familjeomsorgen […] Inom individ- och 
familjeomsorgen, ser man inte stöd till anhöriga som en särskild insats. Däremot kan man ge många 
exempel på insatser som individ- och familjeomsorgen erbjuder: föräldragrupper, barngrupper, stöd till 
våldsutsatta kvinnor etcetera. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 18)

I retoriken används bärande begrepp som verksamhetsrutin och målgrupp. För att kunna tillgodose 

anhörigas stödbehov är det, enligt propositionen, en nödvändighet att beakta olika verksamhetsrutiner 

i förhållande till målgrupp (prop.2008/09, s. 5). Socialtjänstens verksamheter och de olika 

målgrupperna skiljs åt genom att karakterisera livssituation och relation mellan anhörig och 
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närstående. Varje verksamhet inom socialtjänsten behöver, enligt Socialstyrelsen (2013), göra sin 

analys och utveckla sin strategi för ett anhörigstöd som motsvarar målgruppens problem och behov 

(a.a. s. 8-9). Det är alltså karaktären på målgruppen som avgör vilket stöd som de anses behöva. 

Retoriken innehåller normativa beskrivningar av livssituationer där vård och stöd av närstående 

förstås som hjälp. Detta i jämförelse med komplexa målgrupper där relationen mellan anhörig-

närstående framställs som mer problematisk.

Det finns stora kulturskillnader inom socialtjänsten eftersom verksamheterna möter anhöriga i mycket 
skiftande livssituationer och med olika behov. Medan äldreomsorgen möter anhöriga som på olika sätt 
hjälper äldre, handlar det i funktionshindersverksamheten om föräldrar som hjälper barn, ungdom och 
vuxna med funktionsnedsättningar. I individ- och familjeomsorgen är motsvarande situation mer 
sammansatt och komplex. Det handlar om anhöriga till personer som får försörjningsstöd, boendestöd, 
har missbruks eller beroendeproblem, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättningar, personer som 
utövar våld i nära relationer eller som har flera av dessa problem samtidigt. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 
29)

I SoL finns särskilda bestämmelser om socialtjänstens ansvar för missbruk, dels att förebygga 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, dels att kommunen aktivt ska sörja för 

att den enskilde med missbruk får den hjälp och vård som denne behöver för att komma ifrån 

missbruket. Enligt Socialstyrelsen har individ- och familjeomsorgen en mycket stark bas i 

individperspektivet och familjen ses som en möjlig resurs i behandlingsarbetet, vid exempelvis 

missbruksvård (Socialstyrelsen, 2014a, s. 17). Anhöriga lyfts fram som en integrerad del i klientarbete

(a.a. s. 28, 30). Socialstyrelsen låter förstå att individ- och familjeomsorgen strävar efter att integrera 

stödet till anhöriga i klientarbetet. Som ett exempel lyfts det fram statistik som visar att tre fjärdedelar 

av landets kommuner erbjuder stöd till anhöriga till närstående med missbruks- och 

beroendeproblematik (a.a. s. 28). Samtidigt visar slutrapporten att kommunerna ser missbruksvården 

och beroendemottagningar som det bästa och vanligast tillämpade sättet att erbjuda anhörigstöd (a.a. s.

18). Ett hinder framhålls vara att närstående med missbruk ofta inte vill att myndigheten ska kontakta 

deras anhöriga (a.a. s. 19). Stödet står alltså i relation till den närståendes utredning, till behov av 

behandling i linje med beroendevårdens verksamhetsrutiner. 

Inom individ- och familjeomsorgen finns en mer sammansatt svarsbild. Många kommuner beskriver på
olika sätt hur de arbetar ”integrerat” och att brukarens och de anhörigas behov uppmärksammas 
samtidigt. Som främsta exempel pekar man på missbruksvården där det är vanligt att uppmärksamma 
de anhöriga och erbjuda samtalsstöd i olika former. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 19)

6.2.2. Anhöriga i beroendevården

Socialstyrelsen (2013) menar att hälso- och sjukvårdens förebyggande uppdrag är ett komplement till 

kommunens ansvar för anhöriga. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har ingen bestämmelse som 

obligerar dem att erbjuda vuxna anhöriga stöd. Däremot har hälso- och sjukvården en lagreglerad 
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uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom eller skada enligt 2c § HSL samt en skyldighet att ge 

vårdsökande upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Detta menas inkludera 

anhöriga som riskerar att drabbas av ohälsa på grund av den närståendes missbruk eller beroende 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 36). Av 1 § HSL, framgår att med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Missbruk och beroende 

uppmärksammas inte särskilt i lagstiftningen, men faller enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

för stöd vid beroende och missbruk in under denna ram (2015b, s. 17). Beroendevårdens anhörigstöd 

erbjuds anhöriga, antingen som deltagare vid behandling (Socialstyrelsen, 2014a, s. 17) eller som 

målgrupp för hälso- och sjukvårdens hälsoförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2013, s. 36). 

Socialstyrelsens riktlinjer (2015b) för den svenska beroendevården har till uppdrag att 

rekommendera och rangordna sjukdomsförebyggande metoder för att behandla ”ohälsosamma 

levnadsvanor” (a.a. s. 20). Omgivningen ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 

narkotika, dopning eller tobak. Det eftersträvansvärda efter fullföljd behandling är, enligt riktlinjerna, 

”positiv effekt på missbruket och beroendet” och ”känslomässig och social funktion hos anhöriga.” 

(a.a. s. 64, 152, 157). 

Genom anhörigstöd kan hela familjen behandlas i riktning att främja avhållsamhet. ”De 

interventioner som används ska uppmuntra till ansvarsfullt beteende hos familjemedlemmarna, vara 

tydligt definierade och handlings- och målinriktade.” (Socialstyrelsen, 2015b, s. 156). Sedan 1800-

talets slut och fram till mitten av seklet har familjen varit fokus för den typ av kontrollerande instanser

som Rose (1999) benämner ”subjektivitetens expertis”, det vill säga socialarbetare, rådgivare och 

terapeuter. Expertisens förmedlande av normerande bilder av familjen antas forma den personliga 

investering individer gör i sitt familjeliv. Det påverkar hur individer formar, reglerar och värderar sina

liv, sitt agerande och sina mål (a.a.). Socialstyrelsens rekommenderade anhörigstöd har ett uttalat syfte

att lindra anhörigas psykiska problem och öka den närståendes följsamhet och motivation till 

behandling (Socialstyrelsen, 2015b, s. 9). Ett sätt att främja det förebyggande arbetet för folkhälsa är 

att fånga upp riskgrupper som en kollektiv åtgärd. Problemen lokaliseras till riskfyllda 

familjerelationer med hänvisning till missbrukets skadliga effekter. Det holistiska synsättet kan verka 

preventivt genom att upptäcka prognoser för ohälsa hos hela familjen (Socialstyrelsen, 2014a, s. 8). 

Avhållsamhet och styrningen av ohälsosamma vanor kan tolkas som en del av nolltoleransens 

politiska rationalitet, vilket också påverkar beroendevårdens anhörigstöd och dess utformning.  

Behandlingsfrämjande målsättningar är synliga även i anhörigas rätt att delta i socialnämndens 

missbruksärenden. Socialstyrelsen (2013) menar att det är eftersträvansvärt att involvera anhöriga 

eftersom deras deltagande ökar kvaliteten i utredningsarbetet (a.a. s. 15). I missbruks- och 

beroendevården är det nödvändigt att anhörigperspektivet inkluderas i utbildningen så att all personal 

börjar tänka i termer av anhöriga och deras behov av stöd. Att erbjuda anhöriga stöd är ett effektivt 
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sätt att förebygga ohälsa och en viktig del av hälso- och sjukvårdens uppdrag (Socialstyrelsen, 2014b).

Familjen är en möjlig resurs i missbruksvårdens behandlingsarbete förutsatt att deltagandet är i linje 

med behandlingsmålen (Socialstyrelsen, 2014a, s. 17). I samband med detta påtalas ett aktuellt 

problem. Anhöriga till närstående med beroende beskrivs som särskilt svåra att motivera till 

medverkan. Inkluderande anhörigperspektivsrutiner är en form av anhörigstöd eftersom det skapar 

möjligheter för att nå ut till fler som påverkas av missbruket som preventiv strategi (a.a. s. 15).   

Anhöriga kan spela en viktig roll för att en person med missbruks eller beroendeproblem ska ta kontakt
med vården eller behålla en sådan kontakt. Att motivera en närstående till behandling är självklart en 
frivillig insats, och insatser riktade till anhöriga förutsätter att de själva har uttryckt ett önskemål om 
stöd. Det är också viktigt att beakta frågor kopplade till samtycke, sekretess och tystnadsplikt vid 
genomförandet av insatserna. (Socialstyrelsen, 2015b, s. 63)

Anhöriga kan spela en viktig roll för personen med missbruk. Det är av fri vilja som den anhöriga 

väljer att förändra den problemfyllda livssituationen och motivera sin närstående till behandling. Det 

är den anhörigas ansvar att uttrycka sina behov så beroendevården kan tillgodose dem inom ramen för 

verksamhetens mål och rutiner. Den individuella viljan ska harmoniera med nolltoleransprincipen. 

Önskemål om stöd står i beroendeförhållande till stödet beroendevården ämna erbjuda. 

Styrningsmentaliteten är att motivera avhållsamhet och på så sätt internalisera ett förverkligande av 

den politiska rationaliteten, alltså det önskvärda målet om nolltolerans som folkhälsoprevention.  

Det är här väsentligt att göra en jämförelse med retoriken för den omsorg som beskrivs för 

kategorin anhöriga som vårdar. Empirin visar en generell tendens att utpeka en integrerad behovsbild 

som likställer anhörigas behov med den närståendes. För anhöriga som vårdar närstående ska stödet 

gagna den anhöriges fortsatta omsorg och den närståendes vårdbehov. Retorikens uppvisar en politisk 

målsättning att anhörigstödets utformning ska underlätta vård och undvika överbelastning, och därmed

tjäna, omsorgsansvarets bestående. Anhörigstöd presenteras därför i relation till nytta (Socialstyrelsen,

2013, s. 14, 17). För anhöriga till närstående med beroende är stödet integrerat i klientarbetet. Det är i 

mötet med missbruksvården som anhörigas behov vanligtvis uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2014a,

s. 19). Målsättning för klientarbetet – behandling av missbruk – integreras på så sätt i förståelsen av 

ett relevant anhörigstöd som en kollektiv riskprevention. Anhörigstöd presenteras därför i relation till 

funktion (Socialstyrelsen, 2015b, s. 64, 152, 157). Till skillnad från retoriken om fortsatt 

omsorgsansvar ska stödet till anhöriga till närstående med beroende resultera i förändrade relationer 

och beteenden. Förklaringen till detta finner vi i problemets orsaksförklaring som introduceras i 

nästkommande underrubrik och fördjupas i kapitlet Orsak, Aktör och Strategier. 

6.2.3. Problematiska relationer och beteenden

I individ- och familjeomsorgen är relationen mellan anhörig och närstående att tolka som mer 

komplex än i övriga verksamheter. Synen på anhörigas delaktighet skiljer sig markant mellan anhöriga
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som vårdar närstående och anhöriga till en närstående med beroende. Utformandet av anhörigstöd 

måste ta hänsyn till familjerelationer och göra en riskbedömning av dess karaktär (Socialstyrelsen, 

2013, s. 28). 

Det är viktigt att uppmärksamma att familjerelationer inte alltid är goda och främjar hälsa. Det finns 
symbiotiska förhållanden och beroendeförhållanden som kan innebära skuld och som inverkar menligt 
på individens välbefinnande. Det förekommer hot och våld. Även i sådana situationer är det 
naturligtvis angeläget att erbjuda anhöriga stöd. Detta kan ställa särskilda krav på hur stödet erbjuds.
(Socialstyrelsen, 2013, s. 13)

Socialstyrelsen särskiljer alltså goda relationer från symbiotiska genom att den förstnämnda anses 

främja hälsa, exempelvis vård mellan makar där retoriken utpekar omvårdnadens positiva inverkan på 

anhörigas självvärde (Socialstyrelsen, 2013, s. 14). Symbiotiska förhållanden skapar, i kontrast till 

goda, risker för olika former av ohälsa lokaliserade till relationens karaktär. Dessa skadliga relationer 

har, enligt Socialstyrelsen, sin hemvist i individ- och familjeomsorgens mer komplexa målgrupper: 

missbruk, psykisk ohälsa och försörjning (2014a, s. 29). Retoriken innehåller symboler för ett 

moraliskt ifrågasättande av relationens karaktär som också påverkar vilken form av anhörigstöd som 

ska erbjudas. Beroendetillståndet mellan anhörig och närstående är, i förhållande till autonomin, en 

avvikelsekategori som gör familjen mottaglig för interventioner (Miller & Rose, 2008). 

I Socialstyrelsens (2015b) riktlinjer för vård och stöd vid missbruk definieras anhörigas 

livssituation som ”ett tillstånd” som kräver olika ”rekommenderade åtgärder”. Stödformerna är 

inriktade på tre syften: anhörigprogram som psykosocialt stöd till vuxna anhöriga, enskilt stöd till 

anhöriga som vill motivera sin närstående till behandling samt familje- och parbehandling (a.a. s. 10, 

62-63, 70). De metoder som är inkluderade i riktlinjerna beskrivs närmare i Bilaga 2 – Om tillstånd 

och åtgärder (Socialstyrelsen, 2015b) och i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete. 

Anhörigstödet erbjuds som evidensbaserad självvård. De motiverande metoderna, likväl det 

psykosociala och familjeterapeutiska stödet, är manualbaserade och uppvisar evidens i förhållande till 

minskat missbruk och social och känslomässig funktion hos anhöriga. Behandlarna ska vara 

certifierade och tillhöra den terapeutiska och psykologiska yrkesprofessionen (a.a.). För anhörigstöd 

riktat mot anhöriga till närstående med missbruk är det alltså viktigt att insatserna erhåller 

vetenskaplig evidensstatus. Det behövs ett expertingripande i anhörig-närståenderelationen och en 

riskbedömning av beteenden;

BCT [Behavioral couples therapy] har två huvudsakliga komponenter: dels interventioner som 
fokuserar på missbruket och som syftar till att förbättra förutsättningarna för avhållsamhet, dels 
relationsfokuserade interventioner som syftar till att främja positiva interaktioner och konstruktiv 
kommunikation mellan partnerna. Målet är att skapa en positiv utveckling genom att engagera den 
ickemissbrukande partnern. Behandling kan ske enskilt, med båda partnerna närvarande och i grupp. 
(Socialstyrelsen, 2015b, s. 157)
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Eller fortsatt;

CST (från engelskans ”coping skills training”) är ett stödprogram för anhöriga till personer med 
missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Programmet har sin teoretiska grund dels i Al-
Anons erfarenheter angående så kallat möjliggörande (se separat beskrivning av Al-Anon-inspirerade 
stödprogram ovan), dels i senare forskning om anhörigas copingstrategier. En inledande 
informationssession beskriver skillnaden mellan negativ och positiv coping. Deltagarna får skriftligt 
material som tar upp rollmönster och beteendemönster i familjer där en person missbrukar och får 
besvara frågor om egna rollmönster och copingstrategier. De efterföljande sessionerna har olika teman 
som exempelvis familjeanpassning, roller, relationer och sexualitet, isolering och sociala nätverk samt 
repetition och formulering av mål för framtiden. (Socialstyrelsen, 2015b, s. 163)

De icke-missbrukande anhöriga deltar som voluntaristiska aktörer. Detta ger utrymme för 

förväntningar om deltagande och tal om moral och skuld (Jönson, 2010). Föräldrar till barn med 

missbruks- och beroendeproblematik lyfts till exempel fram som en anhöriggrupp som bör delta i 

behandlingen (Socialstyrelsen, 2015b, s.149, 155). Detta kan sättas i relation till citat som att 

mamman ger stöd till sin missbrukade son, inte vård. Vård sker enbart i en behandlingsfrämjande 

kontext, med målet att behandla ohälsosamma levnadsvanor. Den systemteoretiska och 

behavioristiska synen på roll- och beteendemönster som Socialstyrelsens (2015b) riktlinjer förmedlar, 

gör anhörigas problem till ett tillstånd som, av nödvändighet, också kräver systemorienterade och 

behavioristiska åtgärder. Relationer och beteenden blir därför en angelägenhet för beroendevårdens 

reformerande behandlingar och en avgörande förutsättning för anhörigstödets utformning. Problemet 

definieras alltså i förhållande till var och hur det ska lösas, vilket möjliggör styrning i en redan 

etablerad maktutövning. Detta är i linje med tidigare governmentalityforskning som pekar på att 

förklaringarna av problem även legitimerar lösningarna (Bacchi, 2009). Med holistisk prevention för 

ohälsosamma vanor ”upptäcks” anhörigas problem inom det befintliga systemet för åtgärdsarbetet: 

beroendevård. I nästa kapitel Orsaker, aktörer och strategier fördjupas detta resonemang.

7. Orsaker, aktörer och strategier

Detta kapitel fokuserar på anhöriga till närstående med beroendeproblem. Analysschemat har 

synliggjort två aktörsbeskrivningar, varav den ena är resurs- och den andra problembetonad: Anhöriga

som konstruktivt stöd och Anhöriga som medberoende och möjliggörare. Resurs- och 

problemperspektivet står i relation till beroendevårdens övergripande verksamhetsmål om 

avhållsamhet. Strategierna för anhörigstödet är åtskilda mellan dessa aktörsbeskrivningar, utifrån 

deras förmåga och vilja att agera i enlighet med den politiska rationaliteten om nolltolerans.  

Kategorin anhöriga som vårdar närstående lämnas alltså åt sidan för en stund, och återkommer sedan 

för en jämförande analys i kapitlet Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för styrning. 
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7.1. Anhöriga som konstruktivt stöd

Socialstyrelsens (2015b) nationella riktlinjer innehåller rekommenderade metoder för hälso- och 

sjukvårdens arbete med beroendepersoner och deras anhöriga. Missbruk tillskrivs karaktären av 

beteendeproblem som skadar hela det sociala nätverket. Med beteendeterapeutiska och 

multisystematiska metoder ska önskvärda beteenden belönas och hela, eller delar av, det sociala 

nätverket ska på olika sätt involveras i behandlingen (a.a. s. 9). Enligt Socialstyrelsens 

rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda psykologiska och psykosociala 

behandlingar som beprövade motivationstekniker, förstärkningsmetoder, tolvstegsbehandling och 

återfallsprevention med socialt nätverksstöd (a.a. s. 9). Avgörande för rekommendationerna är att 

åtgärderna har god effekt på andelen som blir nyktra och drogfria (a.a. s. 151ff). 

Beroendevårdens strategi för anhörigstöd kan förstås som preventiv av två skäl. Det ena består av 

att stödja anhöriga genom att inkludera dem i behandlingar i hälsoförebyggande syfte. Det andra 

består av att stödja anhöriga så att deras roll och relationsmönster fyller en funktion i den närståendes 

avhållsamhet (Socialstyrelsen, 2015b, s. 18, 41, 53, 61). Anhöriga är en resurs i beroendevården när 

de, på olika sätt med olika behandlingstekniker, motiverar sina närstående till behandling. Resurs är 

den anhörig som behandlas in i rollen att vara ett konstruktivt stöd. Detta är underförstått det 

normativt godtagbara sättet för anhöriga att hantera relationen till sin närstående: 

Eftersom missbruk och beroende av alkohol och narkotika sker i en social kontext så berörs och 
involveras även de människor som finns i personens närhet. Konstruktivt stöd från det personliga 
sociala nätverket har bland annat visat sig ha en positiv påverkan på människors benägenhet att söka 
hjälp för sina alkohol- och narkotikaproblem. Att leva i en familj där någon missbrukar kan emellertid 
även leda till psykiska och fysiska påfrestningar och ohälsa för familjemedlemmarna. Anhöriga till 
personer med missbruk och beroende kan därför behöva stöd för egen del och hjälp för att hantera 
relationen till den som missbrukar. I riktlinjerna ingår åtgärder i form av psykosocialt stöd till vuxna 
anhöriga till personer med ett missbruk eller beroende samt stöd till anhöriga som vill motivera 
personer som missbrukar till behandling. (Socialstyrelsen, 2015b, s. 55)

Det psykosociala stödet fokuserar på det sociala sammanhanget och det sociala nätverket runt ett 

missbruk (Socialstyrelsen, 2015b, s. 46). Rekommenderade metoder utgår från en systemteoretisk syn:

roller och beteendemönster är en del av ett större familjesystem som påverkar missbruket på olika sätt.

Anhöriga ska involveras som en del av beroendevårdens klientarbete förutsatt att de har en positiv 

inverkan på behandlingsutfallet. Idealet är att vara ett ”konstruktivt stöd” och ”stödjande person” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 53). Att vara ett konstruktivt stöd är att ta ansvar för sitt eget 

behandlingsfrämjande beteende. Exempel på ett sådant ansvar är administrativt. Anhöriga som är 

delaktiga i behandlingen är en resurs i informationsutbytet mellan personal och klient (Socialstyrelsen,

2015b, s. 46, 103). Anhörigas ansvar innehåller flera normativa förväntningar som kan förklaras i 

relation till det övergripande behandlingsmålet om avhållsamhet. Det sociala nätverket är en potentiell
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resurs när den tas till vara på rätt sätt. Det handlar inte om tydliga straff och korrigeringar utan om 

övertalning om välvilja och repressalier om riskfyllda levnadsval (Rose, 1999; Johansson, 2007).  

Bruk av alkohol och narkotika sker ofta tillsammans med andra, och det sociala nätverket kan innebära 
påtagliga risker, såväl när det gäller påverkan på själva missbruket som konfliktfyllda situationer. 
Samtidigt är meningsfulla och stödjande nätverk och relationer centrala i uppbyggnaden av ett nyktert 
och drogfritt liv. (Socialstyrelsen, 2015b, s. 53)

Ett konstruktivt stöd är att ha en känslomässig och social funktion som uppvisar positiv effekt på 

missbruket (Socialstyrelsen, 2015b, 64, 152, 157). Det är en del av en större hälsoförebyggande 

strategi – en social ingenjörskonst som med liberala styrningsformer tar skepnad i en retorik om 

riskbeteenden (Johansson, 2007). En resursstark behandlingsfrämjande delaktighet är att sätta gränser 

och påverka missbruksbeteendet i rätt riktning. Detta är inte bara gynnsamt för anhöriga och beroende 

utan också sett ur ett folkhälsoperspektiv. Det är i beskrivningen om anhörigas behov som förmågan 

att sätta gränser ges en individualiserad ram. Samtidigt är gränssättningen mot missbruket en 

betingning och en markering från samhällets sida. Detta illustreras i ett praktikexempel från projektet 

Anhörigskolan.

När vi möter anhöriga tänker vi utifrån ett folkhälsoperspektiv. Vi ser att det är till gagn både för den 
beroende och för den anhörige att särskild uppmärksamhet riktas mot den anhörige. Om vi betraktar 
den anhörige som en resurs i vårt arbete istället för en belastning finner vi att vi har större möjligheter 
att hjälpa den beroende, genom att den anhörige tydligare kan uttrycka sina behov och sätta gränser. 
Chanserna ökar då för att den beroende söker hjälp för egen del. Vi anser inte att vi har råd, varken 
humant eller ekonomiskt, att inte erbjuda anhöriga stöd. (Fokus på anhöriga, nr 19, 2010, s. 2-3)

Anhörigstödet ska alltså realiseras av beroendevården, vars ansvar och målsättningar också dikterar 

stödets utformning. Normativa förväntningar på behandlingsfrämjande delaktighet kan tolkas 

begränsa anhörigas handlingsutrymme och påverkar deras rätt till stöd. Gällande lag och föreskrifter 

för anhörigstöd är de nuvarande, enligt Socialutskottet, tillräckliga för att tillgodose anhöriggruppens 

behov av stöd. Samtidigt argumenteras det för att de strukturella förändringarna för vård och omsorg 

har resulterat i att anhörigas omsorg av närstående ökat, även inom missbruk och beroendevård 

(Socialstyrelsen, 2014a, s. 31). Riktlinjerna åberopar ett aktivt anhörigskap där ansvaret förskjuts mot 

det sociala nätverket i en process som kan liknas med responsibiliseringens politik (Miller & Rose, 

2008). Samtidigt antyds en autonomisering. Frivillighet och behandlingsfrämjande ansvar görs till en 

villkorad förutsättning för att motta stöd (Socialstyrelsen, 2015b, s. 63). Autonomiseringen 

positionerar anhöriga som voluntaristiska aktörer samtidigt som de hålls ansvariga för problemets 

beskaffenhet. Detta möjliggör en styrningsstrategi som förenar politiska mål med individuella viljor: 

den som är en del av riskgruppen anhöriga till närstående med beroende, och lever i en komplex och 

riskfylld relation, kan välja att delta och motivera till behandling som ett sätt att undvika att utsättas 

för missbrukets negativa konsekvenser. 
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7.1.1. Interaktion som orsak och lösning

Bristande kommunikation och interaktion framställs som orsaksförklaring till familjesystemets 

problem. Det är således inom familjen som den manualbaserade behandlingen ska fokusera sitt 

lösningsarbete. Det systemteoretiska perspektivet, som de rekommenderade metoderna utgår från, 

förutsätter att delarna påverkar helheten. Behandlingsmålen är att öka familjens sociala kompetens, 

kommunikativa förmågor och problemlösning. Detta gynnar en emotionell sammanhållning och styr 

missbruket i positiv riktning – mot avhållsamhet (Socialstyrelsen, 2015b, s. 62, 155). En strategi för 

att finna resursstarka anhöriga är att kartlägga det sociala nätverkets styrkor och förmågor. Genom att 

främja positiva interaktioner och konstruktiv kommunikation skapas goda förutsättningar för att 

motivera den närstående till behandling (a.a. s. 53). 

Socialstyrelsen rekommenderar vården att kombinera beroendebehandling med familje-, nätverks- 

och parterapi. Nätverksterapi involverar hela det personliga nätverket som familj, vänner samt 

arbetskamrater och syftar till att mobilisera konstruktivt stöd (Socialstyrelsen, 2015b, s. 156). 

Parterapin har till syfte att skapa en positiv utveckling genom att förflytta fokus från negativa känslor 

och interaktion som rör missbruket till positivt ömsesidigt utbyte mellan partnerna och förbättra deras 

förmåga till kommunikation och problemlösningsstrategier (a.a. s. 157). För att anhöriga ska vara en 

resurs i beroendevården behövs certifierad expertstyrning (a.a. s. 83).

7.1.2. Manualbaserad familjebehandling

En form av kvalificerat anhörigstöd som riktar sig till hela familjen är CRAFT (community 

reinforcement approach and family training). Metoden bygger på icke-konfrontativa samt kognitiva 

och beteendeterapeutiska strategier.

Under programmet lär den anhöriga sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa 
förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra drogfria alternativ, och motivera och stärka den 
missbrukande personen att söka och ta emot behandling. Interventionen inkluderar också träning i 
kommunikationsfärdigheter och i att identifiera och hantera (potentiellt) hotfulla och våldsamma 
situationer. (Socialstyrelsen, 2015b, s. 164)

CRAFT är, enligt Socialstyrelsen, en behandlingsmetod som uppvisar en markant ökning av anhörigas

hälsa (Socialstyrelsen, 2015b, s. 164). Talet om anhörigas förmågor innan behandling framställs som 

förhållandevis begränsade. Detta synliggörs i förklaringen av behandlingsmålen. Efter slutförd 

behandling upplever anhöriga en minskning av ilska, förvirring, trötthet, spänningstillstånd och 

fysiska symptom. Relationerna utvecklas i positiv riktning med minskade familjekonflikter och 

upplevd nöjdhet (Socialstyrelsen, Metodguide för socialt arbete, 2016). Ett annat exempel på 

rekommenderad metod som behandlar interaktionsstilar är Pressure to change (PTC). Programmet 

involverar partnern i strukturerad träning med målet att få den närstående att antingen söka hjälp eller 

förändra sitt beteende i förhållande till alkohol eller narkotika (a.a.). Pressure to change är i sig en 
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metodbenämning som indikerar att förändring är nödvändig. Enligt Socialstyrelsen är PTC ett bra 

anhörigstöd eftersom motivationstekniken uppvisar resultat på dem som vid första skede motsätter sig 

vårdkontakt. Anhörigas funktion förbättras, deras välbefinnande ökar och åtgärden genererar en hög 

andel behandlingsansökningar (Socialstyrelsen, 2015b, s. 143). Hur detta välbefinnande ska förstås är 

oklart. Retoriken syftar till den systemteoretiska ansatsen. Det handlar om anhörigas känslomässiga 

och sociala funktion i förhållande till ett större familjesystem, en så kallad interaktionell domän (a.a. s.

155). Problemen lokaliseras till beteendemönster och befintliga roller i familjen. Socialstyrelsen utgår 

från att anhörigas copingstrategier har betydelse för den interaktionella domänens välfungerande (a.a. 

s. 62, 155, 162). Interventionen inriktar sig därför på att styra anhörigas copingsstil. I denna 

beskrivning finns normativa antaganden om hur anhöriga bör agera. Om önskvärda subjektiviteter:

De anhöriga eller närstående för dagbok över sin partners konsumtion och beteenden samt 
risksituationer. De planerar även alternativa aktiviteter som minimerar exponering för alkohol eller 
narkotika. Istället för tjat och kontroll tränas den anhörige eller närstående i kommunikation. Den sista 
nivån (konfrontation) används endast om man inte kunnat påverka personen med missbruk i tidigare 
nivåer att söka behandling eller förändra sitt beteende. (Socialstyrelsen, metodguide för socialt arbete, 
PTC, 2016, s. 1)

7.2. Anhöriga som medberoende och möjliggörare

Anhörigstyrkan (Socialstyrelsen, 2014b) är ett exempel på anhörigstöd inom hälso- och sjukvården. 

Det är en anhörigutbildning som erbjuds vid Beroendecentrum som är utformad enligt ett 

tolvstegsprogram. Här beskrivs anhöriga som medberoende. Medberoendeproblematiken påminner 

om den beroendes symptombeskrivning. Anhöriga har ångest, magont, depression, huvudvärk, ofta 

med sjukskrivningsperioder till följd (a.a. s. 4). Syftet med stödet är att förse anhöriga med en första 

uppsättning verktyg som kan hjälpa dem att börja förändra sin livssituation till det bättre. 

Utbildningen är tänkt som ett första steg för att anhöriga och familjer ska förstå vad medberoende är 

för något, förstå att de själva är medberoende och att det är något en kan ta sig ur (a.a. s. 3-4). En 

likhet med anhöriga som konstruktivt stöd är utgångspunkten i att behandla copingsstilar. Problemet 

är förankrat i beteenden. Till skillnad från anhöriga som konstruktivt stöd i beroendebehandling 

framställs de medberoende som särskilt utsatta. Den medberoende skildras i ett determinerat narrativ 

som resultat av en sjuklig interaktion (Palmblad, 2013). Medberoende har en tydligare offerbetoning 

än typfallsexemplen för copingsstilar inom familjebehandlingen. Samtidigt görs anspelningar på den 

medberoendes personliga karaktär. Den medberoende behöver hjälp att hantera sin relation och 

självbild för att öka sin emotionskontroll (Rigné, 2007). 

Nöden hos de anhöriga är ofta mycket stor. Skam, skuld, ångest och sjukdom gör att många isolerat sig 
och kämpar ensamma med den som har ett beroende. Detta fyller hela deras tillvaro. Intresset riktas 
hela tiden mot den som missbrukar och hur han eller hon mår, och missbrukets konsekvenser. 
(Socialstyrelsen, 2014b, s. 4)
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Begreppet anhörigstyrka för tankarna till en rådande anhörigsvaghet. Något som måste stödjas och 

stärkas upp på olika sätt. Bärande begrepp i retoriken är möjliggörande, förnekelse och bristande 

gränssättning. Enligt Anhörigstyrkan (Socialstyrelsen, 2014b) går den anhörige totalt upp i den 

närståendes missbruk så att dennes liv styrs av den andres behov. På grund av en oförmåga att sätta 

upp tydliga gränser möjliggör anhöriga sin närståendes missbruk. Genom att ta ansvar för missbrukets

negativa konsekvenser och överfixera vid den närståendes mående döljs beroendeproblemen, den så 

kallade ”familjehemligheten” (a.a. s. 2-4). Medan anhöriga som konstruktivt stöd i beroendevården 

tillskrivs ett behandlingsfrämjande aktörskap, ska de medberoende reformera sin delaktighet: 

Runt varje person som missbrukar alkohol eller narkotika finns det en eller flera nära anhöriga. De är 
ofta medberoende och behöver precis som den som missbrukar stöd och hjälp att förändra sin 
livssituation. Det är det Anhörigstyrkan handlar om, att förse anhöriga med en första uppsättning 
verktyg som kan hjälpa dem att börja förändra sin livssituation och må lite bättre. Det handlar om att få
insikter och börja hantera frågor som: Hur ska jag förhålla mig till den som missbrukar och har inte jag 
också ett värde? (Socialstyrelsen, 2014b, s. 3)

I talet om gränssättning och förnekelse vilar ofta antaganden om att anhöriga är irrationella i tankar 

och beteenden. Sunda och osunda emotioner är i centrum för styrningen (Rigné, 2007). Med 

voluntaristiska aktörsskildringar förklaras beteenden och agerande som insiktslösa. Parallellt med 

offeranspelningar skapas en retorik som skapar utrymme för tal om skuld. Detta kan illustreras med ett

exempel från Anhörigstyrkan:

Ofta tror föräldern att syskonen inte känner till beroendet vilket sällan är fallet. När syskonen känner 
till det bär de på egen ångest och oro som de inte kan hantera, hela familjen är i kris och i behov av 
stöd. Under resans gång har familjen överträtt gränser som man aldrig trodde sig kunna göra tidigare 
under drogmissbruket. Hans och Mille exemplifierar genom att berätta om föräldrar som gått så långt 
att de kör missbrukaren till langaren och betalar drogen. Anhörigas rädsla för att den som missbrukar 
ska dö eller hamna i fängelse är stor. Samtidigt hoppas man att det hela ska vända. Varje gång den som 
missbrukar gör någon form av uppehåll hoppas och tror familjen att detta är en varaktig förändring, 
men så är det naturligtvis sällan. (Socialstyrelsen, 2014b, s. 4)

7.2.1. Medberoende och coping som orsak och lösning

Anhörigskolan är ett annat exempel som behandlar anhöriga som medberoende (Fokus på anhöriga, nr

19, 2010). Här beskrivs både beroende och medberoende som en svårbromsad och långsam process. 

Den gradvisa försämringen påverkar hela familjesystemet (a.a. s. 1). Anhöriga lider av en förnekelse 

som upprätthåller och möjliggör missbruket. Deras livssituation handlar om att ”hålla fasaden uppe” 

(a.a. s. 2). Familjen utvecklar tre regler som möjliggör missbruket: du skall inte tala, du skall inte 

känna, du ska inte lita på någon (a.a. s. 2). Den gradvisa försämringen beskrivs som svår att upptäcka 

och det behövs därför experthjälp och vägledning. Anhörigskolan behandlar anhöriga som en 

riskgrupp för ohälsa. Deras delaktighet i missbruket presenteras som ohälsans orsak och lösning. 

Riskbenägenhet förklaras genom att hänvisa till anhörigas undertryckta känsloliv och bristande 
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coping; ”Denna brist menar vi kan leda till att anhöriga riskerar att utveckla såväl fysisk som psykisk 

ohälsa – allt från magont till ångest, depression och till och med eget beroende” (Fokus på anhöriga, 

nr 19, 2010, s. 2). Den preventiva ansatsen legitimeras genom att hänvisa till medberoendets inverkan 

på missbruket och vice versa. Enligt Anhörigstyrkan vinner hela hälso- och sjukvården på att anhöriga

erbjuds stöd för sitt medberoende. Genom att behandla och stödja nätverket ökar förutsättningarna för 

avhållsamhet (Socialstyrelsen, 2014b, s. 6). Det förebyggande arbetet lyfts fram som en 

samhällsangelägenhet och en politisk hälsoekonomisk strategi. 

En annan vinst är att en del av de anhöriga som Anhörigstyrkan når, är anhöriga till personer som ännu 
inte sökt hjälp för sitt missbruk. Ibland händer det att dessa anhöriga, stärkta av deltagandet i 
Anhörigstyrkan, lyckas förmå sina närstående att uppsöka vården. (Socialstyrelsen, 2014b, s. 6)

Anhörigskolans stödprogram består av utbildning i copingsstilar. Genom att förändra sitt beteende och

förhållningssätt ska anhöriga lära sig att må bättre. Grupptillfällena genomförs utifrån olika teman 

som ska reformera dåliga copingstilar till goda (Fokus på anhöriga, nr 19, 2010). Vid de två första 

tillfällena lär sig anhöriga om beroendeproblematik ur ett familjeperspektiv. De ges föreläsningar om 

beroendeutveckling och hur belöningssystemet fungerar. Kunskap om substanssyndrom ska avlasta 

den anhörige från skuld- och skamkänslor (Fokus på anhöriga, nr 19, 2010, s. 3). Det tredje tillfället 

handlar om familjens anpassningsprocess och hur medlemmarna går in i roller som upprätthåller ett 

destruktivt familjesystem. Det fjärde tillfället berör anhörigas gränssättning, förnekelse och 

kontrollbehov (a.a.). Förändringen sker i den psykologiska sfären som sedan resulterar i nya och bättre

beteendemönster. Anhörigskolans sista och avslutande tillfälle handlar därför om förberedelser inför 

det individuella förändringsarbetet, som att utveckla sin beslutsförmåga (a.a. s. 4). 

Vi har lagt märke till att de anhöriga i regel är mycket fokuserade på personen med beroendeproblemet 
de första två gångerna, men att det runt tillfälle tre vänder och alltmer börjar handla om den egna inre 
processen, de egna behoven och drömmarna. (Fokus på anhöriga, nr 19, 2010, s. 4)

Beteendeprincipen är viktig för politiken som styr ”principen om autonomi” (Rose, 1999). Det som 

bland annat karakteriserar senmoderniteten är framväxten av terapier och rådgivningar, vilka enligt 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) inte enbart går att tolka som ett svar på något som gått förlorat i och

med en avtraditionalisering och sekularisering, utan också som ett uttryck för självets reflexivitet. Det 

är ett sätt att skapa balans mellan möjligheter och potentiella katastrofer. Men terapin är likaså, i 

självets reflexiva projekt, ett djupt rotat expertsystem och kan i detta avseende ses som ett 

kontrollfenomen (Rigné, 2007). Retoriken om de medberoende visar hur tvingande moral utifrån har 

ersatts med bemästrande och kontroll över de egna livsvillkoren. Typfallsberättelser för åtgärdsarbetet

illustrerar ideal om oberoende, självständighet och gränssättning: 
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Det är häftigt att vid den sjätte eller den sjunde träffen få höra hur någon av deltagarna kan berätta att 
de för första gången på kanske flera år plötsligt satt upp gränser mot den som missbrukar och med 
eftertryck kan betona att det fungerar. Eller att någon annan berättar att han eller hon anmält sig till en 
gitarrkurs eller kontaktat en tidigare väninna för att gå på bio. Det vill säga för första gången på mycket
länge har man gjort något enbart för sin egen skull. Dessa berättelser brukar smitta av sig på de andra 
och vid nästa möte berättar andra deltagare andra historier i samma anda. (Socialstyrelsen, 2014b, s. 3)

7.2.2. Manualbaserad stödgrupp

I Socialstyrelsen riktlinjer (2015b) rekommenderas interventioner för vuxna anhöriga som behöver 

eget stöd. Utmärkande för programmen är att de är icke-konfrontativa och att den som är beroende 

inte deltar tillsammans med sina anhöriga. Den konkreta utformningen av stödprogrammen kan skifta 

något. Gemensamt för dem alla är att de innehåller interaktiva föreläsningar om beroende, om 

anhörigas olika copingstrategier och om Al-Anons och Nar-Anons filosofi. Al-anon är en 

självhjälpsrörelse för anhöriga till alkoholister och Nar-Anon är motsvarande självhjälpsrörelse för 

anhöriga till narkomaner. De stödprogram som Socialstyrelsen rekommenderar har utformats enligt 

manualbaserade Al-anon facilitation treatment, AFT, eller Nar-anon facilitation treatment, NFT (a.a. 

s. 159 f, 163). Programmen leds av professionella och ska, enligt Socialstyrelsen, inte blandas ihop 

med självhjälpsrörelserna (a.a. s. 159). I detta avseende tar riktlinjerna också avstånd från 

medberoendebegreppet.

 [AFT] betonar att empati och emotionellt stöd till personen inte betyder att man tar över ansvaret. Däremot
har de anhöriga ett ansvar att ta hand om sig själva och att skydda sig och barnen från eventuella negativa 
konsekvenser av missbruket. Detta är inte detsamma som det mer problematiska begreppet ”medberoende”
som används i vissa, men inte alla, stödprogram, och som inte överensstämmer med al- eller nar-anons 
egen terminologi. (Socialstyrelsen, Metodguide för AFT, s. 1)

Samtidigt påminner retoriken om medberoendediskursens karakteristiska tal om förnekelse och 

möjliggörande (Palmblad, 2013). Utgångspunkten för manualbaserade stödgrupper är, enligt 

Socialstyrelsen, tolvstegsprogrammet och Anonyma alkoholister och narkomaners filosofiska grund. 

Detta betyder att substanssyndrom uppfattas som en sjukdom (Socialstyrelsen, 2015b). Syftet med 

stödet är att hjälpa deltagarna att hantera livet som anhörig. Stödet ges i gruppform och fokus riktas 

mot delar av den anhöriges beteende som möjliggör missbruk (a.a.). Lösningsarbetet består av att öka 

sin situations- och självinsikt och bryta förnekelsen. Genom att inventera egna hinder och nå 

självinsikt om möjliggörande beteenden ökar förutsättningarna för ett förändringsarbete (a.a. s. 158-

159). Coping skills training (CST) är en annan stödform som erbjuds anhöriga som ska leda till 

förbättrad självbild, minskade upplevelser av svåra livsproblem, minskad depression och minskad 

ångest. CST är en form av anhörigstöd för anhöriga vars copingsstil är problematisk och påverkar 

missbruket i negativ riktning. Negativ coping har en möjliggörande effekt, som syftar till tjat, 

skuldöverföring, hot, gräl, kontrollerande, undvikande och passivitet. Till positiv coping räknas 
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konstruktivt stöd, samtal, familjeaktiviteter och oberoende i relationen (Socialstyrelsen, 2015b, s. 

163).

Den autonoma individen kan inte förändra någon annan än sig själv (Rose, 1999). För att lyckas 

med detta behöver anhöriga styras mot självinsikt. I den professionellt ledda stödgruppen bearbetas 

känslor i syfte att synliggöra beteendemönster i den psykologiska domänen. Begreppet ”Detachment 

with love” illustrerar detta (Socialstyrelsen, Metodguide för socialt arbete, 2016). Det innebär att 

anhöriga ska lära sig att flytta sitt ansvar från den närstående och konsekvenserna av dennes missbruk 

till sin egen emotionella utveckling. Det finns här en normativ syn på anhörigas förmåga att vara 

delaktiga på rätt sätt som kan förstås utifrån den politiska rationaliteten och viljan att styra mot 

avhållsamhet. Rationalitetens moraliska dimension berör frågor om vilka ideal och visioner som ska 

uppnås (Miller & Rose, 2008). Rationalitet syftar dock inte på att något är rationellt i ordets 

vardagliga mening, utan ska förstås som sammanhängande tankesystem som gör att vissa saker 

framstår som rimliga och rationella medan andra inte gör det (Miller & Rose, 2008). Rationellt 

ansvarstagande är behandlingsfrämjande gränssättning medan irrationellt ansvar är uttryck för 

förnekelse och möjliggörande. Styrningen mot behandlingsmotiverande beteende är ett illustrerande 

exempel som tjänar denna styrningsmentalitet. Reformering av möjliggörande beteenden är ett annat. 

Anhöriga i ett resursperspektiv står alltså i relation till förmågan att interagera med sin närstående på 

ett behandlingsfrämjande sätt, medan anhöriga som medberoende och möjliggörare är ett problem för 

beroendevården eftersom deras delaktighet avviker från beroendevårdens övergripande målsättning. 

8. Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker för styrning

Resultaten synliggör hur styrningsmentaliteten medierar olika styrningstekniker för den frivilliga 

anhörigomsorgen och beroendevårdens nolltoleranspolitik. I detta avslutande kapitel kommer jag att 

redogöra för två mer analytiska resonemang som återknyter till Nikolas Rose governmentalityansats 

(1999). Det första är att anhöriga generellt ska styras mot ett övergripande anhörigideal: Det autonoma

och ansvarstagande anhörigsubjektet. Innebörden av detta presenteras inledningsvis. Jag går sedan 

över till att beskriva tekniker som illustrerar denna styrning. Det andra resonemanget jag ämnar påvisa

är hur styrningsteknikerna illustrerar en vilja att förverkliga politiska mål på individnivå, som 

rationaliserar att anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd, råd och rekommendationer som 

underlättar vård och fortsatt omsorgsansvar, medan anhöriga till närstående med beroendeproblematik

ska erbjudas behandlingsfrämjande beroendevård eller medberoendebehandling. 

8.1. Det autonoma ansvarstagande anhörigsubjektet 

Inom välfärdsforskningen görs ofta en uppdelning mellan tre övergripande och samverkande 

försörjningssystem, områden där medborgarna förvärvar olika former av resurser. Dessa utgörs av 
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marknaden, familjen och den offentliga sektorn. Den svenska modellen har utformat välfärden för att 

frigöra individen från marknad och familj genom universella sociala rättigheter (Takter, 2015). 

Governmentalityforskning har redogjort för resultat som visar att välfärdsstatens styrning har 

genomgått ett perspektivskifte vad gäller relationen mellan individ och samhälle mot en syn på 

individualisering som innebär en tydligare åtskillnad än tidigare (Lövgren & Johansson, 2007). 

Successivt har kommunerna i allt högre utsträckning både ålagts, och delvis självmant övertagit, 

statens roll som välfärdsgarant. Detta synliggörs i propositionens betoning genom att 5:10 SoL inte 

obligerar kommunerna hur de ska styra eller vilken typ av hjälp som ska erbjudas anhöriga. 

Kommunerna ansvarar för att realisera anhörigstödet som, enligt regeringens proposition, kräver en 

mer aktiv roll än tidigare (prop. 2008/09:82, s. 27). Staten tar allt mindre detaljansvar som leder till att

det lokala ansvaret stärks (Johansson, 2007). 

Det uppstår synergieffekter som en följd av de strukturella förändringar som skett inom vården och 
omsorgen. Sedan bestämmelsen trädde i kraft har allt mer av vården och omsorgen flyttat från 
institutionerna till hemmet, vilket hänger samman med färre sjukhusplatser, färre platser i särskilt 
boende, striktare prövningar av LSS-insatser och neddragningar inom missbruksvården. Detta får 
konsekvenser för de anhöriga. (Socialstyrelsen, 2014, s. 31)

Rose (1999) menar att antagandet om autonomi genererar ett egenansvar. Familjen konstrueras idag 

som autonom och samtidigt som beroende, det Rose kallar för den autonoma ansvarstagande familjen

(1999). Jag menar att lagstiftning och policy förmedlar ett ideal om en autonom, samtidigt beroende 

anhörigkategori – det autonoma ansvarstagande anhörigsubjektet. Anhöriga ger enligt propositionen 

”det bästa stödet” för sina närstående (prop.2008/09:82, s. 8). Familjen och det sociala nätverket 

förblir därmed reglerad, men inte framförallt genom direkta interventioner från sociala myndigheter 

utan genom de subjektiviteter som förmedlas till oss i talet om anhörigas ansvar. Därmed blir staten en

del av anhörigas aktivitet och skapas också därigenom. Det är en styrningsmentalitet som ämnar skapa

en självreglering att fortsätta vara ”det bästa stödet”. Det är mot detta önskvärda ideal som 

styrningsmentaliteten ska materialiseras. Anhörigas förmåga att vara ”det bästa stödet” för sina 

närstående innebär olika saker för olika anhöriggrupper. Anhöriga som vårdar närstående – i 

förarbeten benämnda som anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare – är bärande begrepp om 

meningsfullhet och medmänsklighet, en förklaring till den frivilliga anhörigomsorgen. Det är naturligt

att hjälpa en närstående och omsorgsansvar kan stärka känslan av egenvärde, likaså relationen mellan 

anhörig och närstående (prop.2008/09:82 s. 6,8; Socialstyrelsen, 2013, s. 24). 

Anhöriga som vårdar närstående är ett subjekt som skapas genom att de beskrivs som någon som 

ska ta ansvar för sina närstående och sin hälsa. De ska hantera eventuella hälsorisker genom att vara 

upplysta om rättigheter samt uppsöka och välja mellan olika kommunala anhörigstödserbjudanden. 

Samtidigt som denna syn på subjektet förs fram så är det något som ännu inte existerar. Anhörigstödet

måste skapas. Den kommunala tillämpningen av 5:10 SoL måste finna nya vägar för att mobilisera 
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anhöriga som subjekt och samtidigt, som detta händer, mobilisera statens politiska rationalitet. Målet, 

och utmaningen, är att anhörigas självreglering ska harmoniera med idealet att vara autonom och 

responsibiliserad på rätt sätt. För anhöriga som vårdar närstående syftar detta till att efterfråga stöd 

som underlättar fortsatt omsorgsansvar, med eventuellt förvärvsarbete, medan anhöriga till närstående 

med beroendeproblematik ska efterfråga behandlingsfrämjande självvård i enlighet med 

beroendevårdens mål om avhållsamhet. 

Det autonoma ansvarstagande anhörigsubjektet befinner sig i en ambivalent situation. Å ena sidan 

skapas denne till att vara autonom och självreglerande. Det är ett frivilligt åtagande att vårda en 

närstående och att, som anhörig till en närstående med beroendeproblem, medverka i behandling och 

psykosociala stödprogram för egna beteendeproblem. Å andra sidan finns denna autonoma och 

självreglerande anhöriga inte eftersom autonoma individer skapas genom politisk styrning (Miller & 

Rose, 2008). Med andra ord är den autonoma anhöriga grunden för politisk styrning i vissa kontexter, 

där fri vilja förstås som en del av människans natur. I andra kontexter är den autonoma anhöriga 

resultatet av styrning, till exempel genom att anhöriga får stöd med avlösning för förvärvsarbete och 

rekreation eller att anhöriga med medberoende, med hjälp av professionell terapeutisk och 

psykologisk styrning, äntligen når självinsikt. Denna ambivalens illustreras genom att anhöriga åläggs 

att vara aktiva i sitt anhörigskap och samtidigt lära sig vara aktiv i ett bredare samhällsekonomiskt 

hälsostrategiskt perspektiv. Anhöriga måste skapas som aktiva medborgare för att de bättre ska kunna 

hantera riskerna av sitt eget anhörigskap. 

Anhöriga är utifrån de påfrestningar de utsätts för och genom att de också kan ha en sårbarhet för 
psykisk ohälsa, en riskgrupp för att själva drabbas av psykisk ohälsa. Det måste vara obligatoriskt bl.a. 
för socialtjänsten att stödja den anhöriga under lång tid och att stödja den anhöriga att hantera olika 
situationer i vardagen. Välinformerade och kunniga anhöriga är också en stor tillgång för kommuner 
och landsting. (prop.2008/09:82, s. 9)

För anhöriga som vårdar närstående är riskerna relaterade till omsorgens påfrestningar: 

omvårdnadsbelastning och betungande koordinationsansvar. För anhöriga till närstående med 

beroendeproblematik är riskerna relaterade till den egna interaktionsförmågan i ett bredare 

multisystematisk nätverk av sociala relationer och/eller den egna, destruktiva copingstilen som 

möjliggör missbruk, även kallat medberoende. Detta påverkar tekniker för styrning.

8.2. Bedömningstekniker

Enligt Rose och Miller (2008) är staten inte ett fast objekt, statisk i tid och rum, utan istället en del av 

en tanke om hur styrning går till. I det senmoderna samhället ställs individen inför ett ökat antal 

valmöjligheter, av livsstil och av en mångfald sociala normer. Staten kan förstås som möjliggörare för 

denna tanke, ett tillstånd som gör det möjligt för subjekten att själva göra sin val i namn av frihet 

(Rose & Miller, 2008). I retoriken om anhöriga som vårdar närstående framhålls voluntaristiska 
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orsaksförklaringar (Jönson, 2010). Att vårda en närstående är ett frivillig åtagande. Att ansöka om 

bistånd är ett aktivt val. Denna frivillighet berättigar, skapar och legitimerar deras rätt och behov av 

stöd. Anhörigstödet beviljas bland annat enligt biståndsparagrafens bedömningstekniker för 

myndighetsutövning. 5:10 SoL är ett ansvarsförtydligande som utpekar behovet att införa 

anhörigperspektivet. Det är en riskbedömning för ohälsa genom dess preventiva ansats. Praktiska 

vårdunderlättande insatser kräver biståndsbeslut medan psykologisk avlastning, som anhöriggrupper, 

erbjuds som generell service (Socialstyrelsen, 2013, s. 18). Styrningsteknikerna handlar alltså om att 

skydda gruppen från överbelastning genom paket av avlastningsinsatser. Dessa insatser har till syfte 

att möjliggöra – stödja och samtidigt skapa – det autonoma ansvarstagande anhörigsubjektet. Denne 

ansvarar för sin egen hälsa, samt sin närståendes, genom att ta del av anhörigstöd som underlättar och 

förebygger fysisk och psykisk påfrestning. För den i arbetsför ålder finns förväntningar att aktivt 

ansöka om bistånd som erbjuder avlösningsmöjligheter när en arbetar (prop. 2008/09:82, s. 25). 

Bedömningstekniken är, förutom utredande och riskbedömande, också en styrning genom att 

vägleda och utvärdera. Vägledning sker på individnivå och policynivå. Förklaringar till anhörigas 

ökade omsorgsansvar ges en individualiserad ram som illustreras i individuella berättelser.

Individualiseringen förutsätter att t.ex. den anhöriges unika behov identifieras och att stödet utformas 
efter hans eller hennes behov. Det förutsätter i sin tur att den som bedömer behovet och får besluta om 
insatser har kunskaper om förhållandena i det enskilda fallet. (prop.2008/09:82, s. 21-22)

Självbestämmande, ger subjektet möjlighet att påverka sin situation utan att för den sakens skull 

hävda att det är frikopplat från omgivande strukturer som statlig myndighetsutövning, marknad och 

civilsamhälle:

De allra flesta anhöriga vill vara delaktiga. Att medverka och få möjlighet att påverka kan också bidra 
till att öka tryggheten. Förutsatt att den närstående vill bör därför anhöriga bli delaktiga och ses som en 
samarbetspartner. (Socialstyrelsen, 2015a, s. 16)

Begreppet samarbetspartner kan relateras till en marknadsretorik som kännetecknar den avancerade 

liberalismens styrningsmentalitet (Miller & Rose, 2008). Anhöriga som vårdar utför en arbetsinsats 

och som aktiv samarbetspartner behöver de samarbeta med kommun och landsting (Socialstyrelsen, 

2013; 2015a). För att skapa och underlätta samarbete framhålls att anhörigstödet måste kännetecknas 

av individualisering, flexibilitet och kvalitet (prop. 2008/09:82, sid. 21f). Denna form av vägledning 

sker på policynivå. Policydokument karakteriseras av en optimism som riktar sin styrning mot nivåer 

där problem, förklaring och åtgärder kan lokaliseras parallellt (Bacchi, 2009). Samhällsapparaterna 

kan administreras bättre och mer effektivt med hjälp av denna styrning. Ett centralt element i 

styrningsmentaliteten är därför att identifiera hinder, svagheter och hot och därigenom befästa behovet

av styrning (Miller & Rose, 2008). Med olika utvärderande bedömningstekniker, som nationella 
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befolkningsanalyser, görs framtiden till föremål för vetande och fortsatt styrning (Foucault, 2010). 

Denna form av utvärderande styrningsmentalitet illustreras i Socialstyrelsens (2014a) uttalade 

framtidsvision att öka efterfrågan av anhörigstöd genom att integrera registrering av ansökningar i 

befintliga kvalitetsregister, kopplat till olika diagnoser och sjukdomstillstånd, och utveckla ett 

klassifikationssystem för insatser (a.a. s. 32). Även detta motiveras i en preventiv ansats: ”Eftersom 

stöd till den som vårdar eller stödjer närstående inte ofta dokumenteras, kan varken stat eller kommun 

få en samlad information om t.ex. de anhöriga får något stöd eller inte. Detta är otillfredsställande ur 

ett nationellt perspektiv” (prop.2008/09:82, s. 30). Konstruktionen av tillämpningsproblemet – den 

låga efterfrågan av anhörigstöd – blir tillgänglig för interventioner genom att lokalisera problemets 

uppkomst till den befintliga myndighetsapparaten. Detta exemplifieras genom att samverkan mellan 

kommun och landsting och ökad dokumentation för statistiska underlag presenteras som en adekvat 

lösning i samtliga styrdokument (Socialstyrelsen, 2014a; prop. 2008/09:82, RiR, 2014:9). Ett sätt att 

lösa problemet är att tillsätta nya tjänster vars uppgift är att samordna, upplysa och vägleda anhöriga i 

utbudet av anhörigstöd.

8.3. Anhörigkonsultation som styrningsteknik

Anhörigkonsultation är en del av ett ”anhörigstödjande förhållningssätt” som innefattar 

självbestämmande, delaktighet, vänlighet och respekt (Socialstyrelsen, 2013, s. 15). Det 

anhörigstödjande förhållningssättet är en del av ”anhörigvänliga verksamheter”, som betyder att alla 

som möter anhöriga i sitt dagliga arbete måste uppmärksamma dem (Socialstyrelsen, 2013, s. 28). 

För att lyckas realisera anhörigstödjande förhållningssätt har kommunerna inrättat särskilda 

tjänster. Den som frivilligt vårdar är i behov av att prata om sin livssituation med 

”förtroendeingivande personer” (prop. 2008/98:82, s. 23). Den vanligaste benämningen är 

anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare. Därutöver förekommer en rik flora av benämningar såsom 

anhörigombud, anhörigstödjare, samordnare av anhörigstöd, anhörigkurator, anhörigmotor, 

anhörigvägledare, anhörigkoordinator, anhöriginspiratör, anhörigambassadör, anhöriglänk, 

anhörigstrateg, anhörig- och frivilligsamordnare, konsulent för anhörigstöd och närståendesamordnare

(Socialstyrelsen, 2014a). De stöd som anhörigkonsulenter erbjuder till anhöriga är inte 

biståndsbeprövade och räknas därför inte som myndighetsutövning. Anhörigkonsulten förvaltar den 

pedagogiska styrningen genom att erbjuda råd och stöd inom kommunen. För att möjliggöra ett 

autonomt och ansvarstagande anhörigskap behövs samordnade yrkesprofessioner som underlättar 

anhörigas belastande koordinationsroll. Styrningsmentaliteten synliggörs genom mångfalden av 

aktörer som problematiserar samma aspekter av verkligheten och tillskriver apparaterna lösningsstatus

(Miller & Rose, 2008). ”Ett annat problem som [de ideella] organisationerna framhåller är bristen på 

samordning av insatser för den närstående – mellan huvudmännen, vårdgivare och professioner. Ofta 
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innebär detta att anhöriga tvingas bära samordnarrollen mer eller mindre ensam” (Socialstyrelsen, 

2014a, s. 22-23). 

Anhörigansvarstjänster är vanligare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheter än inom 

individ- och familjeomsorgen (Socialstyrelsen, 2014a, s. 13). Samverkan för att öka anhörigas, 

patienters och brukares inflytande kan ske på olika nivåer. Oftast är det anhörig- patient- eller 

brukarorganisationer som utövar inflytande på det sättet. Ideella och frivilliga organisationer är sällan 

med och samverkar när det gäller de behovsprövade insatserna men de spelar, enligt propositionen, en

viktig roll i de övriga stödformerna (prop.2008/09:82, s. 11). Organisationerna är viktiga som 

förmedlare av information om vilka rättigheter till stöd anhöriga har. De tillskrivs dessutom en 

betydelsefull roll för att förmedla kunskap om vad det innebär att leva med exempelvis 

demenssjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och beroende eller en funktionsnedsättning (a.a. s. 21). 

Anhöriggruppen är ett anhörigstöd som erbjuds både anhöriga som vårdar närstående och anhöriga till

närstående med beroende. Utformning skiljer sig i förhållande till synen på vilken expert och vilket 

kunskapsanspråk som anses lämpligast för att realisera anhöriggruppen som stödform. 

8.4. Anhöriggruppen som terapeutisk och pedagogisk styrningsteknik

Anhöriggruppen är stödinsatser lokaliserade till terapeutiska och pedagogiska områden. Det kan röra 

sig om utbildning och anhöriggrupper med olika råd och stödfunktioner. Liksom samtalskontakt är 

deltagande i anhöriggrupp en service som är mycket vanligt förekommande inom hela socialtjänsten. 

Enligt Socialstyrelsen utgör variationen av diagnoser mellan olika målgrupper möjligheter att erbjuda 

anhöriga ett generellt stöd (Socialstyrelsen, 2014a, s. 17). Anhöriggrupper är en strategi för att bemöta

den stora variation av stödbehov som finns mellan olika målgrupper anhöriga. 

Sådana möten spelar många gånger en viktig roll eftersom både patienter, brukare och anhöriga får 
bekräftat att det finns fler som delar deras erfarenheter. Mötena ger också möjlighet att dela med sig av 
tips och råd på hur man kan lösa olika problem i vardagen. (Socialstyrelsen, 2014a, s. 21)

Kuratorer och familjerådgivare är en form av experter som ska stödja och rådföra anhöriga. Denna 

service finns i de flesta kommuner, framförallt inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2014a, s. 20). 

För kategorin anhöriga som vårdar exemplifierar anhöriggruppen omsorgens specifika problem vilka 

illustreras, analyseras och lösningsfokuseras utifrån anhörigperspektivet. Experterna är både 

professionsgrupper och anhöriga själva, med erfarenhet av att vårda närstående, som delar med sig 

och tar del av tips och råd för att lösa vardagsproblem förknippade med omsorgen. Enligt 

propositionen behöver anhöriga som vårdar kunskaper om sin närståendes sjukdomsproblematik för 

att deras omsorg ska utföras på bästa sätt (prop.2008/09:82, s. 36). I dessa anhöriggrupper ses 

anhöriga som aktiva aktörer – deras kunskap förvaltas – som både skapar och upprätthåller idealet om 

det autonoma och ansvarstagande anhörigsubjektet. Detta kan jämföras med de manualbaserade 
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anhöriggrupper som erbjuds anhöriga inom beroendevården. En likhet mellan kategorin anhöriga som 

vårdar närstående och anhöriga till närstående med beroende är den pedagogiska styrningen, vilken 

ämnar skapa autonomi och ansvarstagande. Skillnaden är medlen för att åstadkomma detta. Anhöriga 

som vårdar närstående anses besitta en unik kunskap om sin närståendes sjukdom som gör dem 

lämpliga att ansvara för sjukdomens yttringar, dess konsekvenser. Detta skapar en legitimitet åt deras 

tips och råd som samtidigt upprätthåller fortsatt omsorgsansvar. Medan anhöriga som vårdar tillskrivs 

egen expertstatus utifrån sin omsorgserfarenhet, är anhöriga till närstående med beroende i behov av 

en certifierad behandlare som vägleder dem mot självinsikt med hjälp av sin adekvata utbildning och 

kunskap i manualbaserade metoder. 

Anhörigskolan och Anhörigstyrkan är exempel på anhöriggrupper som innehåller pedagogiska 

moment. Anhöriga ska lära sig förhållningssätt att hantera missbruket och relationen till sin 

närstående på rätt sätt. Retoriken uppmärksammar ingen unik kunskap likt den för anhöriga som 

vårdar närstående (prop.2008/09:82). Istället görs anhörigas delaktighet till vård och stöd med hjälp 

av beroendevårdens regi. Syftet med Anhörigskolan är att erbjuda en plats där anhöriga får möjlighet 

att uttrycka sina känslor, berätta sin hemlighet och känna gemenskap (Fokus på anhöriga, nr 19, 

2010). Målet med verksamheterna är att öka anhörigas förståelse för det egna beteendet och hur det 

påverkar relationen och missbruket. De behöver öva på gränssättning, synliggöra sina 

förnekelsemönster och förstå rollfördelningen i familjen (Socialstyrelsen, 2014b; Fokus på anhöriga, 

nr 19, 2010). Kunskapsbehovet hos anhöriga till närstående med beroende, jämfört med kategorin 

anhöriga som vårdar, är av annan art eftersom de framställs som irrationella och emotionsstyrda till 

den grad att de saknar självinsikt och gränssättningsförmåga (Socialstyrelsen, 2014b).

Al-anons filosofi om möjliggörande är närvarande i både självhjälp och i Socialstyrelsens 

rekommenderade insatser. Även Socialstyrelsens manualbaserade stödgrupper utformas med en 

premiss att anhöriga behöver förstå, ta sig ur och komma till insikt vilket påminner om 

medberoendediskursen (Palmblad, 2013). Socialstyrelsen gör sedermera en poäng av faktumet att 

beroendevårdens verksamheter vilar på en expertkunskap som skiljer sig från självhjälpsrörelserna. 

Förutom personalens yrkeskunskap är det även viktigt med en personlig kompetens som bland annat 
omfattar empatisk förmåga och förmåga att pedagogiskt förklara tillstånd, orsaker och insatser. För 
psykologisk och psykosocial behandling har terapeutens kompetens och samarbetet mellan terapeut och
patient eller klient lika stor betydelse för resultatet av behandlingen som själva behandlingsmetoden.  
(Socialstyrelsen, 2015b, s. 104)

8.5. Avvikandets självreglering 

Governmentality uppfattar maktutövning som något som sker på avstånd genom olika 

styrningstekniker. Tekniker har till syfte att förverkliga en politisk rationalitet – ett önskvärt mål. 

Individerna disciplineras in i olika självreglerande praktiker för att materialisera dessa mål (Miller & 

46



Rose, 2008). Att vara ett autonomt och ansvarstagande anhörigsubjekt inom beroendevården är att 

verka behandlingsfrämjande. För att harmoniera denna politiska målsättning med anhörigas 

individuella viljor krävs en internalisering. Den önskvärda subjektiviteten måste bli en del av 

anhörigas självreglering. Anhöriggruppernas terapeutiska funktion och berättelserna om det egna 

självupplevda anhörigskapet är ett exempel på hur styrningsmentaliteten kan materialiseras på 

individnivå. Enligt Foucault (2001) är bekännelsen en form av självreglerande disciplineringsteknik 

som har sitt ursprung i den kristna botgörings- och klostertraditionen. Tilltron till bekännelsens 

helande kraft har sin moderna spridning i psykologidisciplinen (a.a.). Foucault (2001) menar att det är 

en maktutövning som ger sken av att vara frigörande men som i själva verket inordnar individer i en 

dominerande och kontrollerande maktdiskurs. Bekännelsekravet är så pass införlivat i den senmoderna

människan att det inte längre uppfattas som en tvingande makt. Det förefaller snarare som en sanning 

för oss och vi önskar inget hellre än att självbekänna oss för frigörelse (a.a.). I skapandet av det 

autonoma jaget är den psykologiska vetenskapens roll central (Rose, 1999). Bekännelsekravet är en 

oumbärlig del i det moderna samhällets politiska projekt. Enligt Rose sammanfaller den 

psykoterapeutiska tekniken med den neoliberala valfrihetsideologin genom sitt mål att återupprätta 

individens kapacitet att fungera som en autonom varelse. Här antas individen kunna vara sin egen 

entreprenör och forma sitt liv genom egna val. Samtidigt blir valen ofrånkomligen begränsade i en 

paradox: löftet om att autonomi och psykisk hälsa är möjlig, men samtidigt positionerad utifrån en 

nödvändighet att ständigt värdera och ifrågasätta det egna handlandet och psykiska välbefinnandet. 

Den terapeutiska styrningstekniken uttrycker sig i tron på talets helande kraft och uppmaningen att 

ständigt verbalisera kriser och vardagsbekymmer. Individerna har internaliserat en självupplevd tilltro 

till den psykologiska och terapeutiska expertisen, och kommer därför aktivt att söka sig till den (Rose, 

1999). 

    Denna form av terapeutiska styrning är synlig i retoriken om anhöriggruppens helande förmåga, 

som samtidigt erbjuder anhöriga ett erfarenhetsutbyte med anspråk på en identitetsaspekt. En bärande 

idé inom anhöriggrupperna är att låta erfarna anhöriga vara med för att förmedla kunskaper till nya 

deltagare (Socialstyrelsen, 2014b). Till exempel uppmärksammas frivilligorganisationer och 

självhjälpsgrupper som nästa steg mot målet att komma till rätta med sitt medberoende 

(Socialstyrelsen, 2014b, s. 5). Talet om möjliggörande, problemfyllda copingsstilar och interaktion 

skapas och upprätthålls inom anhöriggruppen, samtidigt som det utgör en plats att reformera sig mot 

ett mer autonomt och ansvarstagande anhörigsubjekt.  Genom att verbalisera och bekänna görs 

anhöriggruppen mottaglig för disciplinerande styrning. Ett grundläggande problem vad gäller 

styrningsmentalitetens subjektiva befästande är hur länken, mellan vad som definierats som det bästa 

för alla och det bästa för en enskild individ, ska upprättas (Rose, 1999). Länken mellan dessa nivåer 

skapas genom att förmedla en mentalitet att det står i anhörigas eget intresse att söka sig till 
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anhöriggrupper och beroendevårdens manualbaserade behandlingar. Målet för styrningen är att 

anhöriga själva ska identifiera sig med den problembild och riskbenägenhet som förmedlas, och på så 

sätt förstå och efterfråga anhörigstöd för sitt eget bästa. Problematiska anhörigbeteenden kan på så sätt

reformeras samtidigt som politiska målsättningar omsätts i tanke och handling.

9. Slutsatser och sammanfattande resultat  

Denna studie har genomförts utifrån en maktkritisk samhällsteori kallad governmentality. Resultatens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ska förstås i enlighet med denna ansats. Syftet med 

uppsatsen är att öka kunskap om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående 

med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta 

påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Jag har jämfört denna anhörigkategori med 

statliga förväntningar på anhöriga som resurs i omsorgen av närstående. Frågeställningarna söker svar 

på hur och när en anhörig är att förstå som ett problem och resurs, hur råd, stöd och 

rekommendationer samt professionella förhållningssätt skiljer sig mellan anhöriga som vårdar och de 

som kategoriseras som medberoende, och huruvida detta kan förstås i relation till styrningstekniker. 

Svensk governmentalityforskning menar att styrningsmentalitet kan synliggöras i retoriken för 

välfärdsstatens uppdrag gentemot hur medborgarna definieras (Lövgren & Johansson, 2007). 

Forskningen belyser också vilka sociala problem som uppmärksammas, hur de ska lösas och hur 

ansvaret för att lösa problemen fördelas mellan offentlig sektor, marknad och familj. Studier av 

styrningsprocesser har lyft fram att välfärdens experter som socialarbetare, arbetsförmedlare och 

lärare fungerar som en länk i responsibiliseringen. Deras uppgift blir att forma ansvarstagande och 

självständiga subjekt av individer som av olika anledningar inte är det (a.a.). 

Studien är avgränsad till en granskning av lagstiftning och policy. Governmentalityansatsen är av 

metadiskursiv karaktär, genom att språk och politik förstås som ömsesidigt konstituerade (Miller & 

Rose, 2008). Teorins metanivå är, för den som delar governmentalityperspektivets 

verklighetsuppfattning, att förstå som förklarande i diskursiv bemärkelse eftersom praxis, i olika grad, 

materialiserar styrningsmentaliteten. Välfärdsstatens informativa, administrativa och ekonomiska 

styrmedel, som lagstiftning och policy, är avgörande för att politiska mål ska kunna översättas till 

medborgerliga önskningar och individuella viljor (Lövgren & Johansson, 2007). Gemensamt för dessa

styrmedel är att de är utlämnade till individens fria val och möjlighet att handla på ett annat sätt. 

Governmentalityperspektivet söker med andra ord inte svar på enkla kausalförhållanden, utan hur 

styrningen försöker reglera individernas frihet genom att forma människor till att vilja handla på ett 

visst sätt. Empirin bör därför förstås som en brygga mellan makro- och mikronivå. Det är i relationen 

mellan tekniker för styrning och subjektivitetsideal som analysen placerar sin förklarande ansats 

(Rose, 1999). 
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Det är i detta hänseende studiens resultat och slutsatser bör förstås. Validitetsanspråk och 

generalisering är i linje med uppsatsens teoretiska ansats. Eftersom jag ansluter mig till 

governmentalityperspektivet delar jag också synen på analysens möjligheter att säga något om 

styrning på nivåer även utanför undersökt lagstiftning och policy, som konstituerade representationer 

av verkligheten. Dessa representationer förmedlar uttalade och outtalade politiska mål som överförs 

till individer via institutioner som socialtjänst, vård och omsorg, via experter och auktoriteter som 

socialarbetare, läkare, psykologer och terapeuter till medborgare (Fejes, 2007). Ett exempel är att 

Socialstyrelsen, lagstiftare och Riksrevisionen formulerar vad som är anhörigstödets funktion. Detta 

vidareförmedlas till praktiker som i sin tur förmedlar det vidare till anhöriga. Styrningsförsök kan 

alltså formuleras på olika nivåer av samhället och på olika avstånd från medborgarna, till exempel i 

lagstiftning, policydokument, forskning, behovsprövande myndighetsutövning, beroendevård, terapi, 

anhöriggrupper, rådgivning, folkupplysning och socialt arbete (Rose, 1999).

Empirin har synliggjort den avancerade liberalismen. Resultaten visar en stark betoning av ett 

aktivt anhörigskap där ansvaret förskjuts mot medborgarna i en process mot responsibilisering. Det 

önskvärda subjektet som styrningsmentaliteten önskar skapa är det jag i denna studie, genom 

inspiration från Rose (1999), valt att kalla det autonoma ansvarstagande anhörigsubjektet. Den 

politiska rationaliteten styr med vilja att upprätthålla den frivilliga omsorgens bestående och 

nolltoleranspolitik. Anhörigstödet för kategorin anhöriga som vårdar närstående består därför av olika 

fysiska, psykologiska och administrativa avlastningspaket som underlättar fortsatt omsorgsansvar, 

medan kategorin anhöriga till närstående med beroendeproblem ska involveras i 

behandlingsfrämjande anhörigprogram. Den politiska rationaliteten påverkar apparaterna och 

experterna som anses lämpliga att realisera anhörigstödet. Råd, stöd och rekommendationer som riktar

sig till anhöriga som vårdar har ett tydligt anhörigomsorgsperspektiv. Teknikerna för styrning syftar 

till bedömningstekniker och vägledning på system- och verksamhetsnivå. Lag, förarbeten och 

styrdokumentet för anhörigstöd visar att stödet ska beviljas som bistånd enligt 4:1 SoL och som 

generell service enligt 5:10 SoL. Detta befäster befintliga maktapparater som plattform för 

lösningsarbete (Bacchi, 2009; Jönson, 2010).

Som autonomt ansvarstagande subjekt förväntas anhöriga som vårdar närstående vara aktiva och 

upplysta och självständigt söka upp anhörigstödets olika avlastningspaket för att hantera sin egen risk 

för ohälsa, parallellt med det politiska målet att upprätthålla omsorgsansvar och förvärvsarbete. Detta 

ideal ska upprätthållas i utbudet av anhörigstöd genom olika terapeutiska och pedagogiska 

styrningstekniker. Målet är att styra valfriheten genom att harmoniera styrningsmentalitetens 

autonomisering och responsibilisering genom självreglering. Resultaten visar att olika 

anhörigstödinsatser, exempelvis deltagande i anhöriggrupp och vägledning i kommunens olika 

serviceutbud, är strategier för att harmoniera den politiska rationaliteten med individuella viljor. 
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Anhörigstöd för anhöriga som vårdar kan förstås som ett sätt att styra som både avlastar offentlig vård

av närstående och samtidigt hanterar anhörigomsorgens negativa konsekvenser (Ulmanen, 2015; 

Takter, 2015). Empirin framhåller att det är ett problem att anhöriga inte efterfrågar stöd och därmed 

riskerar att själva bli kostsamma vårdbehövande. Detta går att åtgärda genom att inom vård, omsorg 

och socialtjänst implementera ett anhörigperspektiv som vägleder och uppmuntrar anhöriga att ansöka

om stöd. Genom att öka dokumentation för anhörigstöd skapas möjligheter att utvärdera effektivitet 

och göra framtidsprognoser. Problemen lokaliseras på så sätt i samma välfärdsapparater som ämnar 

lösa dem (Bacchi, 2009).  

Det ges inga typfallsexempel för hur det lagstadgade anhörigstödet enligt 5:10 SoL kan och bör se 

ut för anhöriga till närstående med beroende. Denna anhöriggrupp beskrivs som en målgrupp med en 

specifikt komplex och problematisk livssituation, vars anhörigstöd ska bedrivas i beroendevårdens 

regi. Stödet för denna grupp anhöriga utformas utifrån två aktörs- och rollbenämningar: anhöriga som 

konstruktivt stöd och anhöriga som medberoende och möjliggörare. Resursrollen står i förhållande till 

beroendevårdens och hälso- och sjukvårdens övergripande verksamhetsmål om behandlingsfrämjande 

och hälsoförebyggande arbete. Nolltoleransen är en önskvärd politisk målsättning som påverkar 

utformandet av anhörigstöd. Anhöriga som resurs i beroendevården erbjuds stöd genom att delta i 

behandling som syftar till att motivera den närstående till nykter- och drogfrihet. Detta arbete anses 

preventivt av två skäl. Det ena består av att stödja anhöriga genom att inkludera dem i behandlingar i 

hälsoförebyggande syfte. Det andra besår av att stödja anhöriga på ett sådant sätt att deras 

förhållningssätt till sin närstående har funktion för avhållsamhet. 

Synen på den komplexa och problemfyllda relationen påverkar tekniker för styrning. Familjen och 

anhörigas beteenden blir på så sätt apparaten för lösningsarbetet (Bacchi, 2009). Anhörigas 

interaktionsstil är en del av problemets orsaksbeskrivning, och således apparat för styrning. 

Professionell terapeutisk styrning som manualbaserad multisystematisk familje- och parterapi ska 

stödja anhöriga i sin interaktion och kommunikation på ett behandlingsmotiverande sätt. Anhöriga 

som medberoende och möjliggörare tillskrivs egna beteendeproblem – gränssättningssvårigheter, 

förnekelse och symbios – som på olika sätt tillskriver dem ansvar för missbrukets fortgående. Deras 

medberoende och copingstil är ett beteende som möjliggör missbruket och gör avsteg från 

beroendevårdens verksamhetsmål, likväl som idealet om det autonoma och ansvarstagande 

anhörigssubjektet. En del av anhörigstödet är att komma till bukt med dessa beteendeproblem. 

Anhörigstödet som erbjuds är inriktat på att hantera och reformera detta på olika sätt, till exempel 

genom manualbaserade stödprogram och olika anhöriggrupper. Den terapeutiska styrningen av 

anhöriga till närstående med beroende är utförd av certifierade behandlare som har till syfte att lära ut 

positiva coping- och interaktionstilar. Styrningen mot en psykologisk reformering antyder att 

problemet har en hög aktualitet. Detta kan förklaras genom att medberoende och copingsvårigheter 
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utgör ett dubbelt hot mot de önskvärda politiska målen. Medberoende avviker inte bara från ett 

autonomiideal utan möjliggör också missbruk. 

Såväl anhöriga som vårdar, som anhöriga till närstående med beroende är båda kategoriseringar 

vilka staten uppvisar en vilja att styra mot ett gemensamt politiskt ideal; det ansvarstagande och 

autonoma anhörigsubjektet. Detta är förenligt med Rose teori om neoliberalismens 

styrningsmentalitet. Resultaten visar att empirin även förenar denna neoliberala styrningsmentalitet 

med en vilja att styra folkhälsan genom att påtala riskfyllda levnadsval (Johansson, 2007). 

Lagstiftning och policy uppvisar här två politiska målsättningar som isärhåller kategorierna och 

påverkar inställningen till de risker som ska styras. Rekommenderade insatser som underlättar vård av

närstående har till syfte att förverkliga och upprätthålla det politiska målet om frivillig omsorg, medan

behandlingsfrämjande anhörigprogram inom beroendevårdens regi har till syfte att förverkliga en 

nolltoleranspolitik. Anhörigskapets risker är systematiskt uppdelade och påverkar utformningen av 

anhörigstöd. För det första påtalas risker som relateras till omsorgens påfrestningar. För det andra 

kontrasteras detta med medberoende som en särskild riskbenägenhet tillskriven anhöriga till 

närstående med beroendeproblem. Idealsubjektet är en anhörig som aktivt och frivilligt efterfrågar 

anhörigstöd för att förebygga de risker som tillskrivits den tillhörande anhörigkategorin. 

De tydliga isärhållandet av anhörigkategorierna kan betraktas som ett tecken på att uppdelningen 

hela tiden måste reproduceras (Rose, 1999). Att anhörigstödet har ett vidare politiskt mål stärks av 

studiens resultat eftersom empirin uppvisar en tydlig argumentationslinje att satsa på dess tillämpning.

Målet för styrningen är att anhöriga själva ska identifiera sig med den problem- och behovsbild som 

etablerats för kategorin och på så sätt förstå sitt eget bästa och börja handla enligt detta. Detta 

positionerar anhöriga i en ständig ambivalens. Å ena sidan anses anhöriga vara i behov av stöd och 

hjälp eftersom de är just anhöriga, å andra sidan har anhöriga även ett totalt eget ansvar för sin 

situation genom att ta till sig råd, stöd och rekommendationer. Lagstiftning och policy medierar inte 

bara en styrningsmentalitet om autonomisering och responsibilisering i neoliberal bemärkelse, utan 

går också i linje med den svenska arbetslinjen och synen på nolltolerans.
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10. Diskussion 

Governmentality är ett uttryck för vad Rose (1999) kallar responsibilisering. Det innebär en 

förskjutning av ansvar från den offentliga sektorn till individ, civilsamhälle och marknad. Samtidigt 

pågår en autonomisering som innebär att individer förväntas skapa sitt eget öde genom medvetna val 

och genom dessa val ansvara för samhällets fortsatta utveckling. Den institutionaliserade 

individualismen skapar en självkultur som kräver ständiga reflektioner kring den egna identiteten 

(Beck, 1995). Den terapeutiska diskursen styr medborgarna att reflektera kring det psykiska 

välmåendet som en kapacitet att fungera som autonom varelse (Rigné, 2007). Experternas råd är 

inriktade på hur individen ska skyddas från ett destruktivt ”vi” som inskränker den självreflexiva 

individens självförverkligande (Beck, 1995). Autonomi och självkultur är, så att säga, ett sätt att 

hantera sin egen riskgruppsbenägenhet, ett sätt att rädda jaget från ”oss”. 

Denna självkultur synliggörs i råd och stöd som erbjuds såväl anhöriga som vårdar som anhöriga 

som kategoriseras som medberoende, om dock på olika sätt. Förmåga till konstruktiv gränssättning 

och egenansvar är viktig för politiken som styr principen om valfrihet och autonomi. Anhöriga 

förväntas vara autonoma individer som väljer att leva sina liv som de gör och tillskrivs därmed ansvar 

att hantera riskerna av den valda livsstilen. Samtidigt finns förväntningar att tänka och agera på ett sätt

som genomför den önskvärda politiken (Rose, 1999). Gränslandet mellan anhörigskap och 

medberoende, mellan positiv och negativ coping, kräver ett värderande och ifrågasättande av det egna 

handlandet och psykiska välbefinnandet. Detta öppnar upp för terapeutiska, men också moraliska, 

styrningar. Lagstiftning och policy kategoriserar anhöriga till närstående med beroende, antingen som 

destruktivt medberoende och därmed ett problem för beroendevården att behandla, eller som 

konstruktivt gränssättande, och därmed en resurs för beroendevården att involvera i klientbehandling. 

Utan medberoendebehandling utgör anhöriga en kollektiv risk som saknar motstycke i berättelserna 

om anhöriga som vårdar, vars omsorg genomgående framställs som vård, och egenansvar som 

praktisk resurs för närstående. Anhörigstödet utformas därefter med en systematisk åtskild logik – 

stödinsatserna ska antingen vara till nytta för omsorgen eller vara en funktion för beroendevården.   

Vård av närstående ser givetvis annorlunda ut mellan anhöriggrupper och det är problematisk att 

jämföra omsorgen rent praktiskt. Lika problematiskt är det att bortse ifrån att lag och policy är ett 

statligt styrmedel som förmedlar en inställning till det som ska styras. Jag menar därför att det finns 

fruktbara poänger att hämta från hur lagstiftning och policy formulerar och talar om anhörigas 

egenskaper, problem och behov, eftersom denna inställning påverkar det praktiska arbetet – 

apparaterna inom vilka anhöriga blir mottagare av råd, stöd och rekommendationer. Talet om 

medberoende och riskfyllda anhörig-närståenderelationer medför moraliska implikationer, särskilt 

påtagliga i inställningen till vad medkänsla och omsorg är och bör vara. Omsorgsuttrycken hos 

kategorin anhöriga som vårdar är inte karakteriserade av medberoende utan av en retorik om 
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medmänsklighet, kontrasterat anhöriga som medberoende vilka anses vara i behov av 

expertrådgivning för att lära sig skillnaden mellan medkänsla och icke-autonomt överansvar. Detta 

förmedlar också tal om utsatthet, irrationalitet och offerskap som per automatik förlägger makten till 

olika beteende- och emotionsexperter. Medberoende resulterar i att anhöriga förminskas som 

rationella subjekt och aktiva medborgare. 

Min poäng är att den svenska missbruksdiskursen ger uttryck för ett paternalistiskt moraliserande 

och social exkludering (se t.ex. Sutton, 1998; Runquist, 2012), som också påverkar anhöriga. Det 

finns en skam- och skuldretorik som särskiljer målgruppens livsstil från andra anhörigkategorier. Inte 

vid något tillfälle i empirin används begreppet medberoende för att karakterisera anhöriga som vårdar 

i ett anhörigomsorgsperspektiv. Detta trots att medberoende kan förstås som ett naturligt tillstånd av 

rollövertagande, anpassning och upptagenhet av andras behov (Söderling, 2002). Den politiska 

retoriken förskjuter talet om medberoende till området missbruk, vilket osynliggör eventuellt 

destruktiva vårdrelationer i andra anhörigkategorier. Vård av närstående, och anhörigstöd som 

underlättar omsorgen, framställs som ett resurs- och relationsfrämjande fenomen vars retoriska logik 

svårligen kan skildra anhöriga som både offer och handlingskraftiga, som både medberoende och 

samhällsbärande resurs. Detta är något som, i praktiken, kan ställas på sin spets när vi talar om råd och

stöd riktat till anhöriga som vårdar närstående med ett stort omvårdnadsbehov där det pågår en 

samtidig beroendeproblematik. Dessa anhöriga utmanar isärhållandet genom att tillhöra båda 

kategorierna på samma gång. 
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12. Bilaga 1

12.1. Komponentbeskrivning

Komponenten karaktär kan beskrivas som resonerande. Syftet är att kartlägga hur anhöriga 

presenteras i relation till behov, problem och ansvar. Detta är betydelsefullt eftersom lösningen av ett 

problem inte går att skilja från konstruktionen av densamma (Jönson, 2010). Komponenten orsaker 

hör ihop med problemets förändringspotential. Det är här intressant att se vem som bär ansvar. 

Orsaksbeskrivningar innehåller ofta voluntaristiska eller deterministiska förklaringar till problemet 

(a.a.). Det förstnämnda betonar aktörskap och fri vilja medan den senare, en mer svårföränderlig 

lagbundenhet. Detta rymmer också antaganden om moral och skuld (a.a.). Komponenten aktörer 

(drama och roller) har till syfte att analysera rollfördelning och synliggöra normativa förväntningar 

(a.a.). Jag använder denna komponent för att undersöka i vilka sammanhang som anhöriga presenteras

i resurs- och problembeskrivningar. Talet om anhörigas problem, behov och ansvar kan relateras till 

voluntarism och determinism. Utpekandet av roller fyller på så sätt ut granskningen av anhörigstödets 

karaktärsbeskrivning. Här finns det utrymme för vem-frågor; som vems omoral, vem som drabbas av 

den samt hur detta påverkar stödformer. Perspektivanalysen kan synliggöra mönster genom att 

granska problemets lokalisering och omfattning, som också påverkar förståelsen för hur problemet ska

lösas (Jönson, 2010). Komponenten förklaringar kan beskrivas som illustrerande och syftar till att 

fånga retorikens centrala begrepp och typfallsexempel som håller samman retoriken (Rose, 1999). 

Komponenten strategier syftar till explicita och implicita politiska mål som förmedlas i talet om vad 

som anses eftersträvansvärt för individ, familj och samhälle. Komponenten auktoritet berör relationen 

mellan kunskap och makt och undersöker vilken roll olika experter tillskrivs i anhörigstödets 

förverkligande (a.a.). Komponenten tekniker syftar till styrningstekniker för att bedöma, utvärdera och

reformera risk och avvikelse, exempelvis med olika pedagogiska och terapeutiska styrmedel. 

Komponenten subjektiviteter återknyter till relationen mellan styrningen och individernas 

internalisering av önskvärda politiska mål och normativa förväntningar. Subjektiviteter berör, likt 

strategier, det eftersträvansvärda, som tekniker för styrning försöker harmoniera med individuella 

viljor. Den politiska rationaliteten blir på så sätt en del av individens självreglering (a.a.). 

Komponenten strategier är, tillsammans med auktoriteter och tekniker för styrning, ett sätt att förstå de

explicita och implicita politiska målsättningarna genom att analysera hur anhöriga kategoriseras och 

isärhålls utifrån olika stödformer, samt vilka experter som anses lämpliga att realisera stödet.
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