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SAMMANFATTNING 

Den som lever i en nära relation till en individ med missbruksproblematik påverkas oftast 

negativt. Den anhörige kan känna skuld och skam över situationen och det är vanligt att 

fysiska och psykiska problem för den anhörige förekommer. Studiens syfte är att undersöka 

vuxna anhörigas behov av stöd.  

Studien har valt att använda sig av en kvalitativ metod med intervjuer för att få fram ett 

resultat. Informanterna är vuxna anhöriga till en vuxen individ med missbruksproblem. En 

kvalitativ innehållsanalys har använts i studien för att undersöka anhörigas upplevelser av 

stöd. 

Anhöriga i den här studien har sökt stöd genom anhörigorganisationer som har hjälpt och 

stöttat de anhöriga till att förstå och klara av sin situation. Anhöriga lever ofta med en känsla 

att de är ensamma i sin situation och inte vet vart de kan vända sig för att få stöd. 

Slutsatsen är att anhöriga behöver sociala nätverk som kan ge socialt stöd. I rätt sociala 

nätverk kan den anhöriga inte bara bli en mottagare av stöd utan också skänka andra 

anhöriga stöd, vilket stärker dem båda.  

 

Nyckelord: Anhörig, Anhörigstöd, Hälsa, Kvalitativ metod, Missbruk, Socialt stöd, 



 

ABSTRACT 

The person who lives in a close relationship with an individual with some sort of addiction is 

usually adversely affected. The relative can feel guilt and shame about the situation and 

physical and mental problems is common in the relative’s life. The aim of this study is to 

investigate the needs of support to adult relatives. 

The study has chosen to use a qualitative method with interviews. The informants are adult 

relatives of an adult with problems of addiction. A qualitative content analysis has been used 

in the study to investigate relatives' experiences of support. 

Relatives in this study have searched for support through organizations for relatives who 

have helped and supported them to understand and cope with their situation. Relatives often 

feel that they are alone in their situation and they do not know where to turn to get support. 

The conclusion of this study is that relatives need social networks that can provide social 

support. In the right social network, the relative will not only become a recipient of support 

but also donate support to other relatives, which strengthens them both. 
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1 INTRODUKTION 

Kring en individ som har hamnat i ett missbruk blir det vanligtvis ringar på vattnet genom att 

många i dennes omgivning blir påverkade och involverade på ett eller annat sätt.  

Det offentligas stöd till vuxna som är anhöriga till missbrukare som är vuxna är inte så 

tydligt. Om den anhörige är barn till en missbrukande vuxen eller om den anhörige är 

förälder till en minderårig som hamnat i missbruk erbjuder kommuner och landsting stöd i 

större omfattning än om både den anhörige och missbrukaren är vuxna.  Att vara anhörig till 

en missbrukare kan innebära stora påfrestningar. Genom exempelvis att den anhörige under 

en längre tid känner oro och stress av att den närstående lever i ett missbruk. Resurserna 

behöver finnas i form av stöd för den anhörige så att den anhörige kan klara av att fortsätta 

leva ett hälsosamt liv trots sin situation. Det finns många anhörigföreningar som hjälper 

anhöriga att förstå sitt eventuella medberoende och som hjälper den anhörige att känna stöd 

genom att bli lyssnad på. Genom att ge den anhörige den kunskap som behövs för att förstå 

alla de känslor som kommer med att vara anhörig till en individ med missbruksproblematik. 

Anhörigföreningarna behöver i sin tur få stöd från kommuner för att kunna fortsätta sitt 

viktiga arbete. 

Denna grupp är viktig ur ett folkhälsoperspektiv då denna grupp ofta lider i det tysta vilket 

leder till fysisk och psykisk ohälsa. Att leva med negativ stress under lång tid kan leda till 

bland annat depression, som i sin tur kan leda till, bland annat, sjukskrivning. Anhöriga till 

vuxna missbrukare finns i hela vårt samhälle, anhöriga känner ofta skuld och skam i sin 

situation. Anhöriga behöver stöd ifrån samhället för att klara av sin situation så att de inte 

behöver drabbas av ohälsa på grund av bristande stödinsatser. Den anhörige behöver få bli 

hörd och den anhöriges hälsa är viktig.  

Det personliga perspektivet till ämnet för uppsatsen är att författaren själv har haft 

erfarenhet av att vara vuxen anhörig till individer med missbruksproblematik. Det har 

däremot inte saknats stöd, jag har mött andra individer som har lidit av bristen av stöd från 

det offentliga, men även träffat individer där stödet främst har kommit från det offentliga. 

Genom efterforskning i ämnet har jag uppmärksammat bristen av forskning för vuxna 

anhöriga till vuxna med missbruksproblematik. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Att leva som anhörig till en individ med missbruk 

Vem kan definieras sig som anhörig till en missbrukare? Det finns inget direkt svar på den 

frågan, då en anhörig kan vara en familjemedlem som behöver stöd om någon i familjen har 

ett missbruk. Men det behöver inte finnas ett familjeband för att vara i behov av stöd. En 

anhörig kan även vara en vän, granne, kollega eller liknande som är i behov av någon form av 

stöd. Många anhöriga lider av att se någon som står dem nära fastna i ett missbruk. Det är 

vanligt att i en relation till en missbrukare bli utsatt för psykiska och fysiska påfrestningar 

eller utsatt i ett ekonomiskt hänseende. Som anhörig behövs stödet för att klara av 

situationen (Orford, Velleman, Natera, Templeton, & Copello, 2013). Missbruk förekommer i 

olika former, vanligast är narkotika, alkohol och spelmissbruk. Missbruket den närstående 

har hamnat i gör ingen skillnad för den anhöriges mående, inte heller att se en närstående i 

ett missbruk då det påverkar den anhörige negativt, genom ständig oro och sorg över att se 

den närstående (Beattie, 2008).  

I en studie som är en genomgripande undersökning av hur anhöriga till den missbrukande 

drabbas visas det att anhöriga påverkas negativt av att ha en närstående som missbrukar. 

Dock understryker studien att det inte går att veta generellt hur många anhöriga som drabbas 

av att någon i deras närhet missbrukar. Studien visar på att om det räknas generellt med att 

det finns en anhörig till varje missbrukande individ i världen så skulle det innebära att 91 

miljoner individer påverkas direkt negativt av att en anhörig missbrukar. Beräkningen bygger 

på de individer som missbrukar narkotika och alkohol (Copello, Templeton, & Powell, 2010). 

Det är vanligt att anhöriga till vuxna missbrukare får uppmaningen från exempelvis en 

anhörigförening att visa ”tuff kärlek”, genom att inte finna sig i den missbrukandes krav 

(Beattie, 2008). Att inte bry sig om den närstående som har hamnat i ett missbruk kan vara 

en stor utmaning för de flesta. Ofta anpassar den anhörige sin vardag efter den missbrukande 

i tron att göra gott. Anhöriga kämpar för att få den missbrukande nykter med alla medel den 

besitter. Den anhörige lever oftast med vetskapen om att missbruket kan ta den 

missbrukandes liv och det går inte att klandra att den anhörige vill behålla kontrollen över 

den missbrukande. (Denning, 2010).  

2.2 Hälsan hos den anhörige 

Det finns inte tillräckligt med forskning om hur mycket hälsan påverkas för den som är 

anhörig till en individ med missbruksproblematik. Dock visar studier på att det finns en 

förhöjd risk för att drabbas av stress och depression. Anhöriga till missbrukare känner ofta av 

negativ stress i sin situation som kan leda till att de anhöriga söker sig till sjukvården för 

fysiska problem. När det i själva verket är stöd som behövs för att hantera situationen som 

anhörig. Anhöriga till missbrukare har högre sjukvårdskostnader, där psykiatrisk vård 

inkluderas, jämfört med anhöriga till individer med andra fysiska sjukdomar (Ray, Mertens, 
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& Weisner, 2009). Stress i sig är inte farligt men om en individ utsätts för stress under en 

längre tid tenderar det att leda till ohälsa. Stress uppkommer för att det är något som 

individen ska undvika och om det är ihållande utan återhämtning blir stressen en risk för 

individens hälsa (Almén, 2007). Genom att den anhörige får ett positivt socialt stöd i 

kombination med emotionellt stöd och kunskap kan det ge påtaglig positiv påverkan på den 

anhöriges hälsa (Orford, Copello, Velleman, & Templeton, 2010). 

2.3 Att vara medberoende 

Ordet medberoende myntades på sjuttiotalet i samband med behandling av missbruk. 

Medberoende var ett ord för att beskriva en närstående till en individ med 

missbruksproblem, genom att den närstående hade utvecklat ett osunt beteende i förhållande 

till den missbrukande (Beattie, 2008). Definitionen är svag och finns inte ens med i 

nationalencyklopedin. Ändå används definitionen i viss forskning där det talas om anhöriga 

till missbrukare (Söderling, 2002). Beattie (2008) har definierat ordet medberoende på 

följande sätt: ”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”. 

Många forskare har försökt finna en definition utan att riktigt lyckats och många vet inte ens 

vad medberoende är eller vad det står för. Några vill säga att det är en sjukdom som växt 

fram genom att individen har befunnit sig i en relation till en individ med 

beroendeproblematik. Det är inte en individ som i regel är beroende av någon substans, så 

ordvalet kanske blir felformulerat och missförstått (Söderling, 2002). 

Det krävs minst två individer för att ett medberoende ska utvecklas, men det är vanligt att 

fler involveras, såsom vänner, kollegor, släkt och familj som kan drabbas av medberoende. 

Det är vanligt att en anhörig hamnar i ett medberoende oavsett om det handlar om 

missbruksproblematik eller annan sjukdom. Det som ska uppmärksammas är hur 

medberoendet begränsar individens vardag och hur det kan leda till att den som är 

medberoende mår dåligt i sin situation (Beattie, 2008).  

2.4 Samhällsresurser 

2.4.1 Socialtjänstlagens betydelse för anhöriga som söker stöd 

Socialtjänstlagens syfte är att styra socialtjänsternas verksamhet i Sverige. De kommunala 

socialtjänsternas verksamhet ska enligt lagen, främja alla medborgares ekonomiska och 

sociala trygghet, lika levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i samhället. (Socialtjänstlagen, 

SoL 2001:453 1 kap § 1). 

Socialtjänstlagens 5 kap 10 § ger anhöriga till missbrukare rätten till stöd från samhället, i 

första hand kommuner. Lagtexten lyder: 
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” 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.” 

Trots att lagen inte uttryckligen pekar ut att stödet ska ges till personer som är anhöriga till 

någon med missbruksproblematik ska anhöriga till missbrukare omfattas av det sociala 

stödet. I Socialstyrelsens skrift Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 § 

Socialtjänstlagen från 2016 uttrycks det explicit (Socialtjänstlagen, (SoL) 2001:453, kap. 5, 

10 §). Skriften pekar också ut hur kommunernas stöd bör utformas. Det är av vikt att 

kommunerna har ett anhörigperspektiv i sitt sociala arbete. Socialstyrelsen fastslår att 

kommunerna har kommit olika långt i det arbetet. Vidare ska individen sättas i centrum och 

anhörigas behov av stöd ska utredas av kommunen, kommunerna ska samverka med 

landstingen och anhöriga ska erbjudas samtal och få ta del av viss information (SoL) 

2001:453, kap. 5, 10 §). 

Lagen gör skillnad på indirekt och direkt stöd som anhöriga har rätt till. Den anhöriga måste 

ansöka om stödet, oavsett om det är indirekt eller direkt, hos kommunen. Med indirekt stöd 

avses hjälp som underlättar för den anhöriga att vårda och ta hand om den närstående 

medan det direkta stödet ges till den anhöriga för att underlätta dennes livssituation 

(Socialstyrelsen, 2016). 

I Socialstyrelsens rekommendationer framgår att kommunerna kan motivera anhöriga till att 

delta i behandling i form av olika program (de vanligaste programmen är CRAFT, ARISE och 

PTC). Det gemensamma med dessa program är att tillsammans med den anhörige motiveras 

den missbrukande till behandling och fortsatt nykterhet. Programmen har goda resultat för 

de som medverkar, dels för den som är i ett missbruk då denne frivilligt söker vård, och dels 

för den anhörige som mår bättre genom minskad stress och minskad depression genom att 

vara en del av behandlingen (Socialstyrelsen, UÅ). 

2.4.2 Ideella föreningars betydelse för folkhälsan 

Ideella organisationer spelar en viktig roll i samhället. De ideella organisationerna bidrar till 

ett demokratiskt samhälle genom politiskt påverkansarbete. Dessutom visar det sig bland 

annat att de individer som väljer att engagera sig i någon form i ideellt arbete har en bättre 

upplevd hälsa än övriga. De ideella organisationerna återfinns i alla folkhälsopolitiska 

målområden och arbetar inom sina specifika områden, där de har sitt driv och sin expertis. 

Genom sitt arbete bidrar de till samhället men är också beroende av bidrag. Det är lönsamt 

för samhället att gynna dessa organisationer så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete inom 

sitt område som bidrar till folkhälsan och samhället (Linde, 2011). 

Regeringen tillsatte 2011 en utredning med målsättning att se över missbruks- och 

beroendevården, där ideella organisationer ingår i en samlad insats tillsammans med andra 

samhällsaktörer. Anhörigföreningar är ideella, och riktar sig till anhöriga som har en 

närstående med en viss missbruksproblematik, såsom spelberoende, alkohol eller narkotika. 

Anhörigorganisationer ingår i den tredje sektorn för samverkan inom missbruk- och 
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beroendevård. Landsting och kommunerna ska sköta anhörigföreningarna i sitt arbete och 

använda sig av deras resurser inom relevant område (Statens offentliga utredningar, 2011). 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

2.5.1 Sociala relationers betydelse för hälsa 

När forskare har skrivit om sociala relationers betydelse för hälsofrågor har det inte varit 

ovanligt att begrepp används lättvindigt och utan att kopplas samman. Berkman och Glass 

(2000) gör ett försök att föra samman flera av dessa begrepp under ett teoretiskt ramverk. 

Detta ramverk utgör en viktig grund i följande teoretiska resonemang (Berkman & Glass, 

2000). Sociala relationer innefattar tre begrepp som överlappar och integrerar med 

varandra, begreppen är socialt stöd, socialt nätverk och social integration som alla finns i 

samhället och i individens direkta närhet (Gottelieb & Bergen, 2010). 

2.5.2 Socialt stöd och hälsa 

Det finns indikationer på att ett starkt socialt stöd minskar stress och stressrelaterade 

sjukdomar. Det sociala stödet kan finnas i olika källor så som stöd från familj, vänner 

kollegor eller grannar (Cohen & Syme, 1985). Socialt stöd kan också anta olika former såsom 

känslomässigt, ekonomiskt, informativt (det vill säga ge råd, hänvisa till rätt myndigheter 

eller ge upplysningar om rättigheter) eller komma i form av uppskattning (Berkman & Glass, 

2000). Det är svårt att räkna ut vad en satsning på att öka det sociala stödet hos de individer 

som har behov av det, skulle ge. Likaså om de stressrelaterade sjukdomarna kan minska 

genom ökat socialt stöd. Vidare menar Stein & Smith (2015) att det är säkert att de individer 

som lider av stressrelaterade sjukdomar är i större utsträckning sjukskrivna och uppsöker 

vård oftare än de som inte lider av negativ stress. Bakomliggande orsaker kan även vara 

orsaken till att en individ lider av stress som inte kan förutses, så som levnadsvanor och 

genetik. En studie har studerat 52 friska kvinnor i USA, genom att de har skrivit 

dagboksanteckningar med innehåll om deras upplevda hälsa, omfattning av stress och stöd 

och deras fysiska upplevda hälsa. De kunde se att individer med starkt socialt stöd hanterade 

stress enklare och att de även upplevde en högre grad av fysisk hälsa (Stein & Smith, 2015) 

En studie som genomfördes av Thoits (1986) undersökte skillnaden i hanterbarhet och 

hälsans effekt mellan individer som hade stort socialt stöd vid en dramatisk händelse i livet, 

jämfört med individer som hade lågt socialt stöd men fick socialt stöd när en dramatisk 

händelse inträffade. Studiens resultat visade att en individ som får socialt stöd i en situation 

då individen befinner sig i en livskris så minskar eller dämpas ångest och depression (Thoits, 

1986). Men de sociala relationerna en individ har i sin närhet kan ha olika betydelser 

beroende var i livet en individ befinner sig. Ett starkt socialt stöd i en situation kan vara 

givande för individen medan samma sociala stöd inte är positiv i en annan situation (Lepore, 

1992). 
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Wethington & Kessler (1986) menade att vetskapen om att det sociala stödet finns för den 

individ som drabbas av stress är mer betydelsefullt för att klara av en dramatisk händelse och 

att om det fanns ett starkt socialt stöd innan eller inte spelade mindre roll. Det vill säga det 

viktigaste är inte om en individ har ett stort socialt stöd när en kris inträffar utan att 

vetskapen om att socialt finns där när det behövs spelar en mer betydande roll (Wethington 

& Kessler 1986). 

2.5.3 Sociala nätverk 

Sociala relationer och tillhörighet har stark påverkan på den fysiska och psykiska hälsan, det 

är bekräftat av forskning från många forskare som har studerat socialt stöd och sociala 

nätverk (Berkman & Glass, 2000). Begreppet sociala nätverk har bidragit med fler 

möjligheter att förstå sociala relationer. Under 1900-talet blev de traditionella verktygen 

alltmer otidsenliga. Det dög inte att bara analysera sociala relationer utifrån familj, släkt eller 

sociala grupper, såsom klass eller kön (Hall & Wellman, 1985). En analysmetod utvecklades 

som inte studerar individen i sig utan snarare de olika sociala band som existerar mellan de 

individer som utgör ett socialt nätverk (Berkman & Glass, 2000.) Ett socialt nätverk kan 

beskrivas som en uppsättning av noder, oftast individer, som binds samman av att resurser 

rör sig mellan dem. Resurser i det här sammanhanget är socialt och emotionellt stöd (Hall & 

Wellman, 1985). Nätverkets struktur i sig och hur dessa resurser rör sig och är utformade blir 

avgörande för individers beteende och attityder genom att nätverket påverkar vilka 

möjligheter individen besitter eller på vilket sätt individens valmöjligheter kommer att 

begränsas. Detta har givit forskare som använt sociala närverk som utgångspunkt, 

möjligheten att förklara beteenden där mer traditionella sociala relationer, såsom familj eller 

grannskap, har misslyckats. Detta har haft stor betydelse för att förklara sociala relationers 

betydelse för hälsan. Hur begreppet sociala nätverk hänger samman med hälsa går att 

sammanfatta så här: sociala strukturer formar de sociala nätverken som möjliggör 

psykosociala mekanismer som är avgörande för individens hälsobeteende. Med sociala 

strukturer menar vi kultur, socioekonomiska faktorer, politik, såsom välfärd, lagar och 

möjlighet till delaktighet. Dessa är avgörande för de sociala nätverken och hur nätverken 

kommer att fungera. Nätverken blir avgörande för psykosociala mekanismer såsom socialt 

stöd, socialt inflytande, socialt engagemang, kontakter och tillgången till resurser, såsom 

jobb, boende, institutionella kontakter, hälso- och sjukvård, vilket i sig påverkar 

hälsobeteenden, såsom rökning, fysisk aktivitet, diet, självförtroende, självtillit etcetera 

(Berkman & Glass, 2000). 

2.5.4 Social integration 

Social integration kan ha flera olika betydelser men ska ses i det här sammanhanget som att 

alla grupper ska ha samma rätt att ta del i utvecklingen av samhället. Människor med någon 

form av funktionshinder eller en sjukdom som kan ha en stigmatiserande effekt har i många 

delar av världen svårt att ta aktiv del av utvecklingens framsteg. Det stigmatiserande som 

HIV och AIDS innebär kan till exempel motverka möjligheten att bromsa sjukdomen. Sjuka 

individer undviker helt enkelt att söka hjälp på grund av risken att drabbas av 

diskriminering. Människor som har eller misstänks ha HIV riskerar att nekas viss sjukvård 
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eller inträde i vissa länder till exempel (Correll & Chai, 2009). Studier har även visat att 

missbruk har samma stigmatiserande effekt, särskilt kanske i Sverige där de sociala 

myndigheterna är så tätt förknippade med att hantera fattiga människor. (Stenius, Witbrodt, 

Engdahl, & Weisner, 2010).  

 

2.6 Problemformulering 

De flesta som lever som anhöriga till individer med missbruksproblematik påverkas negativt 

(Copello et al., 2010). Anhöriga till vuxna missbrukare innefattar en stor grupp i samhället, 

många anhöriga lider i det tysta, många känner skuld och skam (Berkman & Glass, 2000). 

Studier som fokuserar på anhöriga till missbrukare gör det oftast med inriktning på att den 

anhörige eller missbrukaren är minderårig. Däremot finns det inte tillräckligt med forskning 

om hur vuxna anhöriga till vuxna missbrukare får stöd eller hur deras hälsa påverkas av 

deras situation (Copello, Templeton, & Powell, 2010). 

Att vara anhörig till en vuxen missbrukare kan vara svårt då den anhörige inte kan kräva 

förändring av den som missbrukar eller kräva myndigheters insatser på samma sätt som om 

den missbrukande vore minderårig (Denning, 2010). Det behövs därför fördjupad kunskap 

och förståelse om stöd. Folkhälsoområde 8 ”En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård” innefattar att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). En jämlik hälsa bör tillämpas i alla samhällsklasser, och 

sjukvården bör inneha god kunskap för att kunna möta anhöriga i deras behov av stöd. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till vuxna missbrukare upplever behovet av 
stöd från samhället och stödets betydelse för den anhöriges egen hälsa. 

• Vilken form av stöd finns för anhöriga till vuxna missbrukare? 

• Hur upplevs stödet för den anhörige i samhället? 

• På vilket sätt har stödet betydelse för anhörigas hälsa? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Kärnan i den kvalitativa metoden är att undersöka beteenden, känslor och erfarenheter för 

att få en fördjupad förståelse. En kvalitativ metod valdes för denna studie för att kunna 

besvara studiens syfte beträffande anhöriga till vuxna missbrukares behov av stöd. I en 

kvalitativ metod studeras hur olika sociala fenomen och företeelser uppfattas av individer, 

grupper eller i olika kulturer (Bryman, 2011).  

I denna studie har kvalitativa intervjuer valts som datainsamlingsmetod, då syftet är att 

undersöka intervjupersonens egen syn på ämnet. Genom kvalitativa intervjuer kan 

intervjuerna ta olika riktningar då informanternas svar kan skilja sig från varandra och 

följdfrågor kan nyansera och ändra riktning i svaren (Bryman, 2011). 

4.2 Urval  

Urvalet för denna studie är målinriktat vilket innebär att urvalsgruppen har valts ut efter 

studiens syfte. Informanterna som deltagit i studien har behövt uppfylla vissa kriterier för att 

kunna medverka i studien (Bryman, 2011). För studien valdes sex informanter ut som hade 

de kriterier studien krävde för urvalet. Kriterierna för informanterna i denna studie var att de 

ska vara vuxna individer som är eller har varit anhöriga till en vuxen individ med 

beroendeproblematik. Även att de har sökt stöd via en anhörigorganisation vid något tillfälle. 

Informanterna och är anhöriga till individer med olika former av missbruk som alkohol, 

narkotika och spelmissbruk. 

Kontakt togs med olika anhörigföreningar i Sörmland, dock gav inte kontakterna något 

resultat för att finna informanter. I en artikel i lokaltidningen beskrevs en organisation som 

inriktade sig att ge stöd till missbrukare men även till anhöriga till missbrukare. I artikeln 

fanns organisationens kontaktuppgifter. Kontakt togs via mail med organisationens 

rikskontor, som återkopplade samma dag med ett positivt gensvar. Efter att redogörelse 

genomförts om studiens syfte och tillvägagångsätt kontaktade organisationen sina 

anhörigföreningar i landet, med en förfrågan att delta i studien. Det ledde till att fyra 

informanter tog kontakt med intervjuaren och visade intresse att medverka i studien. De 

andra två informanterna som togs ut för studien, uppfyllde kraven för att vara med i studien 

men hämtades in genom ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att ett icke 

slumpmässigt urval tas ut genom att andra tänkbara informanter finner lämpliga 

informanter efter de kriterier som ställs inför att delta i studien (Bryman, 2011). De två 

sistnämnda informanter hämtades in efter att en pilotintervju genomfördes med en individ 

som uppfyllde kriterierna för studien. Personen med vilken pilotintervjun gjordes hjälpte 

sedan till att finna lämpliga urvalspersoner till studien som fyllde kriterierna för att 

medverka.  
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Informanterna var bosatta på olika orter i Sverige och hade därmed erfarenhet från olika 

kommuner och landsting. Informanterna är spridda genom tre olika anhörigföreningar, som 

är inriktade på spelberoende, alkohol- och narkotikaberoende.  

4.2.1 Datainsamling 

Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att studien har ett tydligt syfte som 

informanten tar del av innan intervjun och det finns en tydlig riktning av vad intervjun 

kommer att handla om 

Intervjuerna genomfördes under fyra dagar, intervjuerna genomfördes enskilt via telefon då 

informanterna befann sig på spridda platser i landet. När intervjun spelades in befann sig 

intervjuaren ensam i sitt hem, vilket informanterna informerades om. Innan intervjun 

startade frågade intervjuaren informanten om de befann sig så att de kunde prata ostört. 

Frågorna i intervjun uppfattades ibland som känsliga för informanterna. Intervjuaren 

uppfattade att några informanter påverkades känslomässigt av vissa frågor. Därför frågade 

intervjuaren om informanterna ville ta en paus eller avbryta intervjun. Ingen av 

informanterna ville avbryta eller ta en paus. Telefonintervjun spelades samtalen in via en app 

i telefonen som hade som funktion att spela in samtal. Samtliga informanter blev 

informerade om inspelningen och accepterade det. Samtalen varade mellan 26–46 minuter. 

Direkt efter samtalen transkriberades varje intervju ordagrant. 

4.2.2 Intervjuguide 

Intervjun bygger på semistrukturerade intervjuer genom en genomarbetad intervjuguide där 

frågor med följdfrågor finns som stöd i intervjun (Bryman, 2011). Intervjuguiden testades i 

en pilotintervju. Efter pilotintervjun kunde intervjuaren reflektera över vilka frågor som 

fungerade vilket ledde till att några frågor ändrades. Intervjuguidens slutliga utformning 

fastställdes efter att pilotintervjun genomförts och efter handledaren för studien godkänt 

utformningen. Intervjufrågorna var indelade i följande kategorier: Bakgrund, stöd, hälsa, den 

anhörige och övrigt (Bilaga B). Det innebar att under intervjuerna har intervjuguiden varit ett 

stöd för att kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna har inte 

nödvändigtvis följts i den ordning de står i och de följdfrågor som finns med har inte alltid 

ställts då svaren har givits av informanten utan att följdfrågan har behövt ställas (Bryman, 

2011). Dock är intervjuguiden indelade i frågeområden, där frågeområdena har följts åt i 

intervjun (Bilaga B). Även om det är semistrukturerade intervjuer som har följts i denna 

studie har det funnits utrymme för ytterligare följdfrågor för att få svar på studiens 

frågeställningar (Bryman, 2011).  

4.3 Analys 

I studien har en manifest innehållsanalys använts för att analyseras det insamlade 

intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys görs genom 

flera steg. Genom att upprepade gånger läsa igenom det transkriberade materialet får 
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forskaren ett helhetsintryck. Sedan identifieras meningsbärande enheter i materialet, vilket 

innebär att de stycken som är relevanta för studien tas ut ur texten. Därefter kondenseras de 

meningsbärande enheterna kondenseras. Det kondenserade materialet ges koder, koderna 

placeras i sin tur under relevant underkategori som sedan förs in i en övergripande kategori 

som anses vara lämplig för materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Studien har följt 

dessa steg.  

Det transkriberade materialet för studien lästes igenom flera gånger för att finna 

meningsbärande enheter som innebar att stycken som är relevanta för att besvara syfte och 

frågeställningar valdes ut. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter genom att 

innehållet kortades ner det vill säga att texten blir mer kompakt utan att tappa sin 

ursprungliga mening. Det kondenserade materialet lästes igenom noggrant för att finna 

koder i materialet. Det kondenserade materialet placerades in under relevanta koder. 

Koderna som materialet placerades in under togs fram genom innehållet i materialet i 

kombination med studiens frågeställningar. Koderna placerades in i en mindmap för att ge 

överblick över materialet. Under processen ändrades mindmapen flertalet gånger tills 

författaren kände att allt de kondenserade materialet givits relevanta koder så att allt relevant 

material fann en passande kod. Materialet delades sedan upp i underkategorier. Därefter 

placerades underkategorier in i en övergripande kategori. Denna studie fann tre kategorier 

där underkategorierna placerades som går att se i studiens resultat. Kategorierna som 

skapades är: stödresurser i samhället, anhörigorganisationens betydelse för den anhörige och 

individens perspektiv på levnadssituation före och efter stöd. 

Tabell 1: Tabellen ger ett exempel på hur materialet har analyserats från transkriberat 

material till kod. 

Kondenserat material kod underkategori kategori 

Anhörigorganisationen 

gav mig hopp, jag 

kände att jag fick en 

anledning till att få 

vara glad och lycklig.  

 

hälsa Mående efter 

stöd 

 

 

 

Individens 

perspektiv på sin 

levnadssituation 

före och efter 

stöd 

Jag hamnade i en 

depression på grund 

av min situation 

 

ohälsa Mående innan 

stöd 

 

Relevanta citat har tagits fram ur det transkriberade materialet, som presenteras i resultatet. 

Citaten har redigerats i språket för att få ett mer vetenskapligt skriftspråk vilket innebär att 
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överflödiga ord tas bort utan att ändra citatens innehåll och att undvika upprepningar och 

fragmentariska meningar (Kvale & Brinkmann, 2015). 

4.4 Kvalitetskriterier 

Studien har arbetats fram i enlighet med kvalitetskriterier som trovärdighet, överförbarhet 

och giltighet, som Graneheim & Lundman (2004) menar är begrepp som blir viktiga under 

hela processen.  

Trovärdigheten i ett resultat i en kvalitativ forskningsstudie avgörs av hur väl studien 

förhåller sig till termerna giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten i ett resultat 

är beroende av hur väl resultatet beskriver det typiska för det fenomen som har studerats. 

Tillförlitlighet innebär att alla ställningstaganden under forskningsprocessen måste 

verifieras. En annan forskare ska kunna följa processen och kunna utföra samma studie. Det 

är därför av vikt att varje steg i processen beskrivs mycket noggrant och ingående. Med 

överförbarhet menas att resultatet ska kunna överföras till en annan situation eller appliceras 

på andra grupper.  Därför är det viktigt att urvalet, deltagarna, datainsamlingen och analysen 

ges en noggrann presentation i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

4.5 Etiska överväganden 

Studien har följt de fyra etiska principerna som en forskare ska förhålla sig vid en studie. De 

etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

I missivbrevet (Bilaga A) finns information om studiens syfte och hur materialet kommer att 

hanteras under och efter att det studien avslutas. All information i missivbrevet 

kontrollerades av intervjuaren innan intervjun påbörjades med intervjupersonen för att 

säkerhetsställa att all information har förståtts innan intervjun. Genom detta har 

informationskravets följts. Alla informanter i studien har medverkat frivilligt och mottagit 

information om att intervjupersonen när som helst kan avbryta studien eller i efterhand be 

att material tas bort. Ett kriterium för att få medverka i studien var att informanten skulle 

vara över 18 år, likaså individen de är anhöriga till, det för att säkerhetsställa 

samtyckeskravet utan att en vårdnadshavare behövde godkänna medverkan. 

Intervjupersonerna har blivit kodade IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6 i det utskrivna materialet 

för att identiteten inte ska avslöjas. Allt material som har samlats in för denna studie har 

hanterats med försiktighet och har enbart nyttjats av författaren. Detta för att säkerhetsställa 

att konfidentialitetskravet har efterföljts. Materialet som har samlats in har enbart använts 

för denna studie enligt nyttjandekravet. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i tre kategorier med kopplade underteman. Kategorierna är 

följande stödresurser i samhället, med underkategorierna stöd från kommunen, stöd från 

sjukvården, stöd på arbetsplatsen, stöd från vänner och stöd från familjen.  Kategori 

Anhörigorganisationens betydelse för den anhörige med underkategori: Gemenskapens 

betydelse, behovet av att få kunskap och de sociala stödets betydelse. Kategori Individens 

perspektiv på sin levnadssituation före och efter stöd, med underkategori: Upplevd situation 

innan stödet, upplevd situation efter stöd, mående innan stöd och mående efter stöd. 

Resultatet som har tagits fram är sammanfattade av informanternas svar i intervjuerna som 

stöds av citat. 

5.1 Stödresurser i samhället 

Behovet av stöd som anhörig är genomgående stort för samtliga informanterna. Dock så kan 

det vara svårt att veta var den anhörige ska vända sig. Det är inte självklart att stödet finns att 

få inom vården eller hos kommunen och inte heller alltid lätt att finna.  

”Det borde finnas mer information vart man som anhörig kan vända sig, 

exempelvis på vårdcentralen och kommunen, det är svårt att hitta 

information från kommunen, man får leta länge innan man hittar” (IP6). 

Då den missbrukande är vuxen och även den anhörige, är det svårt att veta om stödet finns 

och framförallt var den finns att få. En informant är tydlig med att vetskapen om hur det är 

att vara anhörig till en individ med missbruksproblem och vad denne kan få för insatser av 

samhället borde vara mer uppmärksammat.  

”Oron är stor även om den som missbrukar är vuxen” (IP2). 

5.1.1 Stöd från kommunen 

Där socialtjänsten och polisen har varit involverad på grund av missbruk har ingen hjälpt 

funnits att tillgå. En informant berättar att denne vet att sekretessen är sträng när en 

missbrukande är vuxen, men hade önskat att få ha blivit erbjuden hjälp i sin situation och att 

det fanns någon hos polisen eller socialtjänsten som frågade hur hen mådde och om hen hade 

stöd i sin omgivning.  

”Ja att man skulle bli uppsökt, för socialen får ju reda på att ens anhörig 

missbrukar, det blir polisanmälan eller liknande. Och då skulle man ju vilja bli 

kontaktad utav socialen som frågar ”hur mår du?” ” hur står du ut?” ”hur 

hanterar du det här?” men så var det ju inte” (IP2). 

En informant berättar att inom kommunen erbjöds en träff för den som är anhörig med 

någon med missbruksproblem. För att få hjälp och stöd som anhörig räcker det inte med en 

träff och för att känna att den anhörige ska våga öppna sig om sin situation så behöver ett 
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förtroende skapas mellan de som ska samtala om situationen. Informationen om var den 

anhörige ska vända sig för att få stöd är till exempel svår att finna på kommunens hemsidor. 

”Mer tydligt i samhället vart man kan få stöd eller i kommunen eller om det 

finns mer upplysningar på arbetsplatsen på vårdcentralen, det känns som att 

man som anhörig ska skämmas lite, gömmas undan” (IP1). 

5.1.2 Stöd från sjukvården 

Flera av informanterna har kontaktat sjukvården och berättat om sin situation som anhörig 

till en individ med missbruksproblem. Dock känner flertalet att de inte blivit förstådda av 

sjukvården och att sjukvården inte har den kunskap och de resurser som krävs för att kunna 

möta de anhörigas behov. Det finns en gemensam önskan från informanterna att vården ska 

besitta en större kunskap om hur de ska kunna stödja anhöriga när de mår dåligt. 

”Så det önskar jag hade funnits större medvetenhet som hade kunnat fånga 

upp mig och också att det funnits en större bredd på att få hjälp som anhörig” 

(IP3). 

Informanterna berättar att de har blivit erbjudna samtalskontakt och sökt det själva. Men att 

vid dessa möten så har kunskap och förståelsen över att vara anhörig till en vuxen individ 

med missbruksproblematik saknats. De informanter som har fått samtalskontakt har tappat 

förtroendet för vården och resonerar att det kanske är för att vården inte har kunskapen om 

hur denna grupp ska stödjas. 

”Innan självhjälpsgruppen har jag gått och pratat med en kurator som jag 

var där för egen skull, men jag tyckte att vi fokuserade alldeles för mycket på 

själva problemet från min sambos sida. Så jag slutade gå dit, jag tyckte inte 

jag kunde prata med henne” (IP4). 

En informant berättar att hen sökte vård på vårdcentral för besvär med magen, som hen i 

efterhand förstod var situationen med stress och oro för sin närståendes missbruk.  

”Jag gick till doktorn för att jag hade så ont i magen. Och där pratade vi ju om 

vad orsaken kunde vara och jag berättade att jag hade det jobbigt hemma och 

hade missbruk runt mig. Jag fick omaprasol för min magkatarr, inget annat” 

(IP2). 

5.1.3 Stöd på arbetsplatsen 

Alla informanter kan vittna om att de har funnit visst stöd hos sina arbetskamrater som har 

varit betydelsefullt. Någon vittnar om ett fullständigt stöd redan från början och en 

informant berättar att hen kunde avslöja sin situation på arbetet först efter att denne hade 

fått stöd från anhöriggruppen.   
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En informant berättar att kollegorna har visat ett stort stöd och en förståelse som har varit 

ovärderlig och där arbetstiderna har kunnat anpassats så att informanten haft möjlighet att 

besöka anhöriggruppen de kvällar som har behövts. 

”Jag har varit öppen med det och berättat att jag har möten varannan 

torsdag som jag går på och min sambo har varje onsdag och att dom försöker 

ta hänsyn till det, exempelvis vid schemaläggning så jag slipper jobba kväll 

dom dagarna” (IP3). 

Kunskapen hos arbetsgivaren har varit begränsad enligt de flesta informanterna. En 

informant berättar att denne har fått ge sin arbetsgivare information om var hjälp och stöd 

finns att få för den som anhörig, så att chefen ska ha den kunskapen om någon i arbetslaget 

är i behov av det. 

”Nej snarare tvärtom att jag har fått berätta vart det finns hjälp att söka för 

att hon ska få lite mer kött på benen om det kommer eller om hon redan har en 

anhörig i sitt arbetslag som behöver det stödet så har hon frågat mig istället” 

(IP4). 

Dock finns det en enighet hos informanterna att arbetsgivaren ska veta var en anställd som är 

anhörig till en individ med missbruksproblematik ska vända sig för att få stöd. 

5.1.4 Stöd från vänner 

Flertalet informanter berättar att det är genom vänner som de har sökt stöd hos innan de har 

kontaktat någon anhörigorganisation och att de fått en viss förståelse där. Dock har vissa 

känt att förståelsen inte finns där fullt ut eftersom vännerna inte själva har varit i en 

anhörigsituation som deras. Däremot har samtliga informanter berättat om att genom 

anhörigorganisationen har de hittat nya vänner och att den nya vänskapen bygger på att de 

alla är i samma situation och delar liknande erfarenheter. 

”Jag har fått många nya vänner, som har blivit som en familj, som jag kan 

ringa till och umgås med utanför gruppen och bara vetskapen att dom finns 

där om jag ringer och att dom förstår gör en enorm skillnad i hur jag mår och 

att jag klarar av att ta mig igenom det här” (IP5) 

5.1.5 Stöd från familjen 

Familjen har varit ett stort stöd hos de flesta av informanterna och vikten av stödet har inte 

berott på antalet familjemedlemmar som har visat stöd. I vissa fall har det bara varit en 

enstaka familjemedlem som har visat stöd.  

”Ja vi försökte ju stötta varandra, men vi var ju i samma situation så det var 

ju jättesvårt. Den ena fick trösta den andra men vi hade ju varandra hela 

tiden. Vi kunde förstå varandra vi levde ju i samma situation” (IP2). 
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Det är viktigt att det finns stöd i familjen, så att mötet med familjen inte bygger på lögner 

utan att de kan vara ärliga även om förståelsen för missbruket inte finns.  

”Familjen vet om situationen och förstår, men dom ringer ofta och är oroliga” (IP6). 

5.2 Anhörigorganisationens betydelse för den anhörige 

Samtliga informanter berättar vilken ovärderlig betydelse respektive anhörigorganisation har 

haft för deras hälsa, hanterbarhet och kunskap.  

”Dom kunde vägleda mig genom att dom sa liksom att ”a du är precis här i 

början det är så färskt o det är mycket känslor, det kommer bli bättre” dom 

kunde ge mig en vägledning genom att säga, det kan gå bättre, det var liksom 

ett litet hopp som jag kände i den här förtvivlan” (IP3) 

Flertalet av informanterna har fått vetskapen om att de kunnat få stöd av en 

anhörigorganisation genom den hjälp som den missbrukande närstående har fått. En 

informant berättar om stödlinjen som väglett och visat var stöd finns att få. En annan sökte 

under en lång tid innan denne fann var den kunde vända sig genom medier.  

”Det var via min sambo som jag kom i kontakt med föreningen för att han 

själv hade gått på självhjälpsmöten där och då berättade hen att det skulle 

vara en anhörigträff” (IP4). 

5.2.1 Gemenskapens betydelse 

Gemenskapen är viktigt för informanterna som har intervjuats. De menar på att det är just 

för att det finns andra i anhöriggruppen med liknande erfarenheter. De känner gemenskap 

och delar erfarenheter med varandra. Genom gemenskapen finner de styrka och stöd att orka 

med sin situation. Flera informanter berättar att innan de sökte stöd från anhöriggruppen så 

upplevde de ensamhet i sin situation. 

”Man tror ju inte att någon annan har det så här, man tror ju att man är helt 

ensam” (IP4). 

Det är vanligt att ensamheten känns hos den som är anhörig och då hjälper det den anhörige 

att träffa individer med liknande erfarenheter. Att samlas och samtala med andra anhöriga 

som är i samma situation hjälper till för att orka. 

5.2.2 Behovet av att få kunskap 

Genom anhörigföreningen har informanterna fått en kunskap om vad det innebär att vara 

anhörig och om missbruket, som de inte hade tidigare. De anhöriga delar med sig av sina 

erfarenheter i anhöriggrupperna och lär sig därmed mer om sin situation men även om den 
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anhöriges situation. Några informanter påpekar att vägledningen de får genom 

anhöriggrupperna hjälper dom att förhålla sig till sin situation.  

”Jag fick en kunskap som jag inte hade innan, en medvetenhet om hur det kan 

vara, vilket gjorde att jag kände att jag var lite mer vaksam, jag fick andra 

perspektiv, jag kunde förstå min sambo bättre i det som kändes helt 

obegripligt innan” (IP3). 

Medberoende är vanligt förekommande hos individer som lever nära någon med 

missbruksproblematik och det stämmer samtliga informanter in i. Någon kan uppleva att det 

är svårt att sortera vad som är ett medberoende och vad som är vanligt förhållningssätt till 

den de står nära. Kunskap om medberoende tas upp på anhöriggrupperna där de anhöriga 

får samtala kring ämnet och får vägledning i hur de ska förhålla sig till begreppet 

medberoende. 

”Innan jag gick med i anhörigorganisationen och började gå på möten så 

visste jag inte vad medberoende var” (IP1). 

5.2.3 Det sociala stödets betydelse 

Stödet genom anhöriggrupperna har varit ovärderligt för samtliga informanter. De känner att 

de kan komma till träffarna och få prata av sig om det dom känner, utan att bli dömda för 

sina känslor. Det finns inga rätt eller fel i de känslor som kommer upp och vetskapen av att 

känna att anhöriggruppen finns där när den anhöriga behöver det är en oerhörd trygghet i sig 

för samtliga.  

”Att veta att jag har möjlighet att vända mig dit när jag behöver. Det är 

jättetryggt” (IP3). 

Många känner en lättnad över att få tala ut om sin situation och sina känslor i 

anhöriggruppen. Vilket innebär att de trots sin svåra situation kan finna glädjen i livet. 

Anhöriggruppen upplevs trygg och det finns en gemensam överenskommelse att det som sägs 

där inte lämnar gruppen, vilket ger trygghet. Även att de som ventilerar sina känslor och 

tankar i gruppen har liknande erfarenheter eller berättar om liknande känslor, skapar en 

gemenskap som är ett ovärderligt stöd i situationen som anhörig. 

”Från anhöriggruppen har jag känt och fått ett enormt stöd, det har varit min 

räddning, utan dom så vet jag inte hur jag hade klarat mig” (IP5). 

5.3 Individens perspektiv på sin levnadssituation före och efter stöd 

5.3.1 Upplevd situation innan stödet 

Informanterna berättar om den okunskap de har haft med var de ska vända sig som anhörig 

för att få stöd och några har inte vetat om att stöd för anhöriga har funnits att få. Allt fokus 
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har varit på att den missbrukande behöver bli frisk först innan de anhöriga kan fokusera på 

sitt eget välmående.  

”Jag visste inte att det fanns hjälp att få som anhörig” (IP5). 

Informanterna vittnar om att de har känt skuld och skam inför att deras närstående har 

hamnat i ett missbruk och därav har de inte sökt stöd. Informanterna kände innan de sökte 

stöd att de var ensamma i sin situation och att de inte fullt ut vågade tala om all sorg och 

smärta de i hemlighet bar på. Känslan av att känna efter har varit skrämmande, en informant 

berättar om rädslan om hen skulle släppa fram sina känslor skulle hen inte klara av 

vardagen.  

”Jag la allt fokus på att jag skulle fixa det här o vad ska jag göra för att det 

här ska bli bra och jag kämpade på själv” (IP4). 

5.3.2 Upplevd situation efter stöd 

Samtliga informanter berättar att stödet de har fått genom anhörigföreningarna har stärkt 

dem som individer. De berättar att de känner sig starkare och genom den kunskap som 

anhörigföreningarna har givit dem upplever de att situationen som anhörig är hanterbar. 

Även hälsan har förbättrats sedan kontakten med anhörigföreningarna tagits vilket resulterat 

i att de har kunnat fortsätta arbeta och fortsatt med saker de finner tillfredställande i livet 

och göra upp planer för framtiden som tidigare såg mörk ut.  

”Man glömmer bort sig själv lite. Och det är ju något som hjälpte mig i och 

med att jag gick på dom här anhörigträffarna för han som startade alltihop, 

han sa vid ett tillfälle när jag träffade honom, att det är viktigt att man inte 

glömmer bort sig själv, att hur dålig ens anhörig än mår så måste man hitta 

något som gör en glad och orkar” (IP4). 

Informanterna känner att efter de har varit i kontakt med anhörigföreningen att de kan dela 

med sig av sina erfarenheter till andra utan att känna skuld och skam som de gjorde tidigare. 

De känner sig trygga och de har fått kunskap om missbruket och hur de ska hantera 

situationen som anhörig. På anhöriggrupperna får de anhöriga lära sig att ta hand om sig 

själva och att inte glömma bort sina egna behov och sin egen hälsa. Efter att informanterna 

fått stöd känns inte skulden och skammen av längre och öppenheten att berätta om att vara 

anhörig har varit stor. Det har även framkommit av informanterna att efter att de har fått 

stöd har de fått förmågan att ge stöd till andra individer i sitt nätverk, för att de efter ha fått 

stöd vågar vara öppna med sin situation som anhöriga. 

5.3.3 Mående innan stöd 

Samtliga informanter berättar att de kände stress och oro innan de fick stöd av en 

anhörigförening. Informanterna kan se tillbaka på hur dåligt de mådde psykiskt, i sin 

situation som anhöriga, men att de då inte visste vad som orsakade den dåliga psykiska 

hälsan. Sömnsvårigheter har varit vanligt hos informanterna där ständig oro har varit vardag. 
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” Nu efteråt förstår jag att utmattningen jag var sjukskriven för berodde på min 

situation som anhörig” (IP6). 

Informanterna har berättat att de har varit sjukskrivna på grund av sin situation även om det 

inte har varit arbetet som har varit orsaken till sjukskrivning, men att de inte har klarat av att 

arbeta samtidigt som en anhörig har varit i ett missbruk. En informant berättar att vetskapen 

om beroendet var det i kombination med ett stressigt arbete som ledde till sjukskrivning. En 

informant berättar att hen hamnade i en depression som ledde till självskadebeteende och i 

sin tur sjukskrivning. Den psykiska hälsan har påverkats situationen som anhöriga på olika 

nivåer hos informanterna.  

”På grund av min situation som anhörig och i kombination med ett stressigt arbete 

blev jag sjukskriven för utmattning” (IP4). 

5.3.4 Mående efter stöd 

Den upplevda fysiska och psykiska hälsan hos informanterna efter att de har fått stöd, har 

förbättrats hos samtliga. Mycket beror dels på stödet de har fått, dels på kunskap om 

missbruket och hur de ska hantera sin roll som anhörig. Informanterna berättar att sömnen 

har förbättrats, de är inte lika bekymrade längre, att vara anhöriga har blivit lättare att 

hantera. Och allt det tack vare stödets betydelse och att veta att stödet finns till hands så 

länge de behöver det nära med individer som förstår. 

”Bara att veta att dom finns där känns skönt, om det skulle braka igen så vet 

jag att jag har någonstans att gå och prata om det, med personer som vet vad 

det handlar om” (IP3). 

Livsglädjen har förbättrats och trots att det finns svårare stunder med oro över om 

missbruket ska återkomma hos den närstående finns hos samtliga en större livsglädje. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodval 

Kvalitativ metod ansågs mest lämplig för studien då studien syfte var att undersöka 

upplevelser och erfarenheter hos anhöriga till individer med missbruksproblematik. 

Kvalitativ metod genom intervjuer anses mest lämplig för att närmare undersöka 

informanters upplevelser och erfarenheter i sin livssituation (Bryman, 2011). 
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I den här studien är syftet att undersöka hur anhöriga till vuxna missbrukare upplever att de 

har behov av stöd. Det innebar att studien behöver kunna visa vilket stöd anhöriga har 

upplevt, och det ur olika perspektiv. Genom att använda en kvalitativ metod med intervjuer 

har studien kunnat lyfta fram informanternas upplevelser och erfarenheter av det stöd som 

de har fått från flera olika håll, det offentliga, anhörigorganisationer, sin familj, vänner, 

kollegor och sin arbetsgivare. Där informanterna har givits stöd som förståelse, gemenskap 

och kunskap. 

6.1.2 Urval och rekrytering 

Ett målinriktat urval har valts för denna studie för att underlätta uppsökandet av 

informanter, som genomfördes via en anhörigförening och genom kontakter. Det uppstod 

svårigheter att finna informanter för studiens syfte, då detta visade sig vara en svår grupp att 

rekrytera ifrån. Vid det skedet i studien då informanter insamlades, ansågs det att fyra 

informanter inte var tillräckligt i antalet genomfördes ett ytterligare urval som genomfördes 

genom pilotinformanten. Därmed ledde det till att informanterna som medverkade var 

spridda över landet. Det innebar att intervjuerna måste genomfördas via telefon. Det positiva 

med att det slumpade sig så, är att det bidrog till en bredd på hur informanterna har upplevt 

stöd från samhället. Möjligen att det inte hade gjorts om informanterna hade befunnit sig i 

samma kommun. Dessutom hade informanterna erfarenheter från tre olika 

anhörigorganisationer vilket också ger materialet en bred översiktsbild. Ytterligare fördelar 

med denna rekrytering medförde att informanterna var anhöriga till individer med olika 

former av missbruk. Fyra av informanterna rekryterades genom en anhörigförening som 

skickade ut frågan för deltagande i studien till deras anhöriggrupper i landet. De andra två 

intervjuerna rekryterades genom testintervjupersonen då författaren ansåg att ytterliga 

informanter behövdes för att få ett mer rikt material att analysera. Intervjuaren efterfrågade 

inte var i landet informanterna bodde, då det inte ansågs relevant för studiens syfte. Om 

några informanter hade erfarenhet från samma anhöriggrupp är därför inte undersökt. Det 

kan möjligen vara en svaghet i studien. Vilken ålder eller könsidentitet informanterna har 

efterfrågades inte under intervjun då det inte ansågs relevant för studiens syfte. 

6.1.3 Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide ansågs mest lämplig för studien. En semistrukturerad 

intervjuguide ska byggas upp utifrån teman med frågor för att besvara studiens syfte och ger 

utrymme att ställa följdfrågor om det skulle behövas för att mer material från varje 

informant. Genom att använda sig av semistrukturerad intervjuguide är informanten fri att 

utrycka sig i språk på ett målande sätt (Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden är öppna 

och har under intervjuns genomförande kunnat omformuleras om det var nödvändigt. 

Intervjuguiden testades först i en pilotintervju på en individ som levde upp till de kriterier 

som användes för urvalet av informanter för studien. Efter testintervjun ändras några frågor, 

vissa frågor togs bort medan andra adderas till så att intervjuguiden blev mer användbar. En 

fråga som lades till var sista frågan i intervjuguiden (Bilaga B) som var en öppen fråga där 

intervjupersonen frågades ” Det var min sista fråga, finns det något mer som du skulle vilja 

tillägga?”, där intervjupersonen fick prata fritt. Det ledde till ett informationsrikare material 
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till resultatet. Det är förekommande i kvalitativa intervjuer att det finns en liknande sådan 

avslutande fråga, så att inte intervjun avslutas abrupt vilket kan leda till att intervjupersonen 

lämnas med en olustkänsla efter avslutad intervju (Kvale & Brinkman, 2015). Då studien 

genomfördes via en telefonintervju, ansågs intervjuguiden användbar i sin struktur. Att 

genomföra intervjuerna via telefon ansågs som en fördel då informanten kunde prata fritt om 

att vara anhörig som många anhöriga anser vara ett känsligt ämne. Under intervjuerna ansåg 

intervjuaren att informanterna kunde prata fritt på grund av att de var anonyma för 

intervjuaren. Det finns ingen risk att informanten kommer att känna igen intervjuaren om de 

skulle träffas i något annat sammanhang. Några informanter gavs möjlighet att avbryta 

intervjun då ämnet blev känslomässigt. Ingen valde att göra det, däremot var de tacksamma 

att de fick frågan. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att det inte går att upptäcka 

ansiktsuttryck eller andra tecken på att informanten har uppfattat frågorna som de är 

menade. 

6.1.4 Genomförande och analys 

Innan urvalet gjordes var tanken att intervjuerna skulle genomföras ansikte mot ansikte. 

Eftersom informanterna som blev aktuella för studien var bosatta i olika delar av landet var 

en personlig intervju inte genomförbar, på grund av att resorna skulle ta mycket tid och de 

kostnader som skulle uppstå. Informanterna fick själva bestämma en tid för när intervjun 

skulle äga rum, vilket ledde till att några informanter ansåg att dagtid var mest lämplig, 

medan andra ville bli uppringd på kvällen efter läggning av barn. I de sistnämnda fallen var 

det en fördel att intervjuerna genomfördes via telefon. Telefonintervjuerna innebar också att 

det inte uppstod någon direkt tidsspillan för informanterna vilket det skulle ha blivit om en 

personlig intervju skulle ha bokats in (Bryman, 2011). Det bidrog till att rekryteringen 

underlättades. Informanterna blev innan intervjun informerade om att telefonsamtalet 

spelades in och hur det inspelade materialet skulle hanteras. Samtliga informanter 

accepterade hur materialet avsågs hanteras. En nackdel med telefonintervjuer är att det kan 

tillkomma tekniska problem under samtalen (Bryman, 2011). Innan intervjuerna förvarnade 

intervjuaren detta för informanterna att det kunde inträffa så att de var förberedda. Det finns 

för- och nackdelar med att intervjuerna genomfördes via telefon. En nackdel kan vara att 

intervjupersonen känner att intervjun blir opersonlig och intervjuaren kan inte förmedla sig 

med kroppsspråk eller ansiktsuttryck för att förstärka frågor. Fördelar med telefonintervju är 

att det kan vara lättare att tala med någon de inte träffar personligen och inte kommer att 

känna igen vid annat tillfälle (Bryman, 2011). 

När det sista i intervjun var sagt rundades samtalet av och några av informanterna ville veta 

mer om studiens syfte och varför ämnet valts av intervjuaren. Då intervjuaren delade med sig 

av att studiens syfte valts efter egna erfarenheter var det några informanter som delade med 

sig mer av sina erfarenheter, vilket ledde till att ytterligare material kunde tillföras i 

resultatet.  

Analysen påbörjades med att flera gånger lyssna igenom det inspelade materialet och skriva 

ut det, i så kallat transkribering. Eftersom alla intervjuer genomfördes via telefon, var vissa 

sekvenser i samtalen svåra att höra, därför upprepades avlyssnandet av det inspelade 
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materialet för att säkerhetsställa att allt material kom med i transkriberingen. Det var en 

styrka att det var intervjuaren som lyssnade igenom materialet och transkriberade det direkt 

efter varje intervju, då intervjun var färsk i minnet av intervjuaren. Genom det 

transkriberade materialet togs meningsbärande enheter ut som var relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Svårigheter i processen var att det var väldigt mycket material som 

passade in i syftet, och arbetet med att ta ut meningsbärande enheter var tidskrävande då 

erfarenheten av analysarbetet för författaren var begränsad. Likaså att formera kategorier 

och underkategorier har tagit tid på grund av den bristande erfarenheten av analysarbetet. 

Då det har funnits bristande erfarenhet i analysarbetet har studier om analysarbetet 

studerats genomgående för att varje steg i processen ska genomföras korrekt.  

6.2 Diskussion om studiens kvalitet 

Kvalitetskriteriernas funktion är att den kvalitativa undersökningen ska leva upp till en 

tillräckligt hög tillförlitlighet. För att säkerhetsställa studiens kvalitet ska begrepp såsom 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet beaktas (Graneheim & Lundman, 2004).  

Datainsamlingen har gett ett rikt material att hantera för att besvara studiens syfte. 

Informanterna beskrev tydligt sina upplevelser kopplat till studiens syfte har citat använts för 

att accentuera och förstärka trovärdigheten. Informanterna har kunnat ge en tydlig bild över 

sina upplevelser av stöd, det genom att intervjuguidens utformning var tydlig. Tidigare 

forskning har format bakgrunden för studien och utgör därmed stöd för studiens slutsatser 

och säkerställer dess trovärdighet. Syftet är också avgörande för trovärdigheten och i den här 

studien har syftet begränsats för att bli hanterbart (Graneheim & Lundman, 2004). 

Pålitligheten har uppnåtts i studien då det i metoden beskrivs steg för steg hur insamlandet 

av materialet har genomförts och tydligt hur författaren har gått till väga för att genomföra 

analysen. Metod och analysmetod är noggrant beskrivet för att studiens metod ska bli tydlig 

för andra forskare (Bryman, 2011). Genomförandet måste vara tydligt så att samma 

undersökning skulle kunna genomföras på nytt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarheten handlar om hur väl studiens resultat kan överföras till andra sammanhang 

med andra grupper som studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Den får anses som relativt 

god, då urvalet för studien är målinriktat skulle det kunna antas att en annan studie kan 

genomföras efter studiens kriterier i urval. Dock är urvalet av informanterna endast sex 

personer då en annan studie med ett större urval kan få en ökad variation av upplevelser och 

erfarenheter i resultatet. En brist i urvalet är att samtliga informanter valts genom frivilliga 

anhörigorganisationer. Det går därför inte att med självklarhet säga att studien inte skulle ha 

fått ett annat resultat om urvalet istället varit anhöriga som inte sökt sig till frivilliga 

anhörigorganisationer. 
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6.3 Etiska överväganden 

De etiska riktlinjerna som anses gälla i en kvalitativ studie har följts. De etiska riktlinjerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 

Genom hela studiens stadier har de etiska riktlinjerna följts med i processen. Studiens ämne 

kan vara ett känsligt ämne att ta upp i intervjuer. Därför är det en fördel att informanterna 

har en kontakt med en anhörigförening om informanterna känner att negativa minnen 

kommer upp under intervjun, så har de möjligheten att reflektera dessa i sin anhöriggrupp.  

Samtliga informanter har informerats om rätten att avstå från att svara på en fråga och att de 

har rätt att endast berätta det de vill dela med sig av och även att de har möjlighet att i 

efterhand kan avlägsna sin intervju från materialet. Alla informanter har fått ta del av 

missivbrevet (Bilaga A) där all information inför intervjun återfinns och missivbrevet har 

strax innan intervju diskuterats, där informanterna har fått ge sitt muntliga samtycke. 

Eftersom intervjuaren inte kan se att informanten läst missivbrevet har det behövts säkra 

upp med frågor att informanten har tagit del och förstått missivbrevets innehåll genom 

muntlig konversation innan intervjun startat. Därmed har samtyckeskravet kunnat 

säkerhetsställas. I det utskrivna materialet har inga personuppgifter dokumenterats, utan det 

transkriberade materialet har namngetts med IP1-IP6 för att säkerhetsställa 

konfidentialtetskravet. Materialet från denna studie avses endast att användas i denna studie 

därför kommer det transkriberade materialet inte att sparas efter att denna studie att 

raderas. Samtliga informanter har fått tagit del av studiens syfte och på grund av studiens 

syfte har samtliga givit sitt medgivande att medverka i studien.  

Författaren har reflekterat över sin egen roll som anhörig och hur det skulle påverka 

objektiviteten, men har inte funnit det som ett problem för studiens kvalitet. Eftersom 

författaren själv aldrig i rollen som anhörig sökte stöd varken hos kommun eller landsting 

eller anhörigorganisation. Samt att författaren i sin yrkesutövning och frivilligt engagemang 

träffat många anhöriga med en varierad uppfattning om stödet till anhöriga. 

6.4 Resultatdiskussion 

6.4.1 Diskussion om vilket stöd som finns för anhöriga till vuxna med missbruk 

Det finns stöd att få från det offentliga för den som är anhörig, dock behöver den anhöriga 

söka stödet själv då det inte är kommunens uppgift att söka upp anhöriga. Socialstyrelsen ger 

ut rekommendationer till kommunerna hur de kan stödja anhöriga till missbrukare 

(Socialstyrelsen, 2016). Rekommendationerna består bland annat av att den anhörige är med 

i behandlingen av den som missbrukar vilket ger delaktighet för den som är anhörig. Det 

krävs då att den som missbrukar deltar frivilligt i behandlingen och att den anhörige blir ett 

stöd.  
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Enligt socialtjänstlagen är anhöriga till missbrukare en av de grupper som omfattas av den 

lagstadgade rätten till stöd. Informanterna uppger dock unisont att det stödet inte är lätt att 

få från varken kommun eller vården. Informanterna uppger att de bemötts med oförstående 

och att vården eller kommunens socialtjänst inte kunnat hänvisa dem vidare, trots att de 

specifikt bett om hjälpen. Den här studien har inte studerat konsekvensen av det, samtliga 

informanter har fått hjälp på annat håll. Studien visar därmed att för vissa finns hjälp att få 

från frivilliga anhörigorganisationer som fyller det tomrum som uppstår när kommunen inte 

kan erbjuda den hjälpen vuxna anhöriga till vuxna missbrukare har lagstadgad rätt till. (SoL 

2001:453, kap. 5, 10 §). Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar i sin handlingsplan att 

det råder brister i kommuner och landsting som erbjuder stöd till anhöriga och att det 

därmed behöver ett förtydligande från staten om ansvarsfördelning för att hjälpa anhöriga. I 

SKL:s handlingsplan framkommer det även tydligt att kommunerna behöver vägleda 

anhöriga att finna en anhörigförening där de kan få det stöd de är i behov av. Kommunerna 

behöver även ha i beaktande att det inte är så lätt för anhöriga att söka stödet då missbruket 

hos den närstående kan vara känsligt för den anhörige. Därför behöver kunskap om den hör 

gruppen finnas hos de anställda i kommunerna som möter anhöriga till individer med 

missbruksproblematik (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

6.4.2 Diskussion om anhörigas sociala nätverk och socialt stöd 

Samtliga anhöriga som har intervjuats vittnar om att de har påverkats negativt i sin situation 

som anhörig. Det bekräftas i studien av Copello et al (2010) som visade att anhöriga till 

missbrukare påverkas negativt både fysiskt och psykiskt. Stödet de har upplevt har de fått 

genom vänner, familj, på arbetsplatsen och från den anhörigorganisation som de har 

kontaktat. Upplevelsen av att stödet finns tillhands är betryggande, vilket studien av 

Wethington & Kessler (1986) styrker.  

Hur viktigt det sociala nätverket är har varit svårt att visa i studien. Den teoretiska termen 

socialt nätverk kan beskrivas som noder, oftast individer, som binds samman genom att 

resurser rör sig mellan noderna. Resurser i det här sammanhanget är socialt stöd i olika 

former (Hall & Wellman, 1985). Som Wethington & Kessler visar tycks det snarare vara 

viktigt att nätverket existerar och att individen är en nod i nätverket än att resurserna faktiskt 

når fram till individen.  

Stödet som de anhöriga i studien har upplevt på arbetsplatsen har haft stor betydelse. De 

flesta spenderar mycket tid på arbetsplatsen och flera av informanterna har känt stöd där. 

Genom sin öppenhet med att de är anhöriga har de upplevt att de kan dela med sig av sina 

erfarenheter och i vissa fall också kunnat hjälpa andra i deras situationer. Här framstår 

plötsligt det sociala nätverket som något vitalt och levande. I den här situationen är 

informanterna inte längre passiva noder i en teoretisk uppbyggnad av ett nätverk. Mellan 

noderna i det nätverk som byggs upp omkring informanterna transporteras resurserna aktivt. 

De informanter som uppgett att de genom sin öppenhet har fått stöd har i det ögonblicket 

varit mottagande noder av resurser, i form av socialt stöd, i det sociala nätverket. Men i 

samma stund som de kunnat skänka stöd till andra individer, har de plötsligt blivit aktiva 

avsändare av resurser inom det sociala nätverket, till andra noder. 
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Stödet från vännerna har sett olika ut hos informanterna och det visade sig att vissa inte 

kände stöd från de vänner de upplevt socialt stöd från innan. Då en närstående fastnade i ett 

missbruk var de plötsligt i behov av socialt stöd i en ny kontext och då kunde inte det nätverk 

av vänner som fanns ge det stödet. Nätverket ersattes då av nya vänner från 

anhörigorganisationerna. Och det nya nätverket kunde ge det sociala stödet informanterna 

var i behov av i den nya situationen, såsom anhörig. Att det sociala nätverket kan förändras 

när situationen omkring en individ förändras visade Lepore (1992) i sin studie. Ett socialt 

nätverk är med andra ord inte en konstant, statisk företeelse. Om nätverket inte kan leverera 

det sociala stöd som individen har behov av kommer individen, om möjlighet därtill ges, att 

aktivt byta ut nätverket mot ett som kan förmedla det, i den nya situationen, nödvändiga 

resurserna.  Informanter uppgav också att i det nya nätverket, i anhörigorganisationen, blev 

de aktiva och deltog med att ge stöd åt andra som var i behov av det. 

Sammantaget växer en bild fram av anhöriga som blir aktiva noder i ett socialt nätverk eller 

som, om det sociala nätverk de befinner sig i sviker, kommer att byta ut nätverket mot ett 

annat. Vari de kan skapa möjlighet att bli aktiva noder och i lika stor omfattning vara 

mottagare av resurser, som de skickar vidare resurser till andra noder i nätverket. 

6.4.3 Diskussion om det sociala stödets påverkan för den anhöriges hälsa 

Många anhöriga till individer med missbruksproblematik påverkas i någon form. Anhöriga 

kan uppleva en försämring i hälsan och det är vanligt att personer som är anhöriga till någon 

med missbruksproblematik kontinuerligt besöker vården (Ray et al., 2009). 

Forskningen har visat, som framgår i bakgrundsmaterialet till den här studien, att vara 

anhörig till en missbrukare har en negativ påverkan på hälsan. Samtliga informanter har 

uppgett att de upplevt en försämrad hälsa på grund av situationen som anhörig, vilket stärker 

teorin att det här är en grupp som behöver ett utvecklat stöd från socialtjänsten och 

kommunen. Samtidigt har samtliga informanter i den här studien fått stöd via en 

anhörigorganisation, vilket haft positiv påverkan på deras hälsa medan flera vittnar om att 

det varit svårt eller omöjligt att få adekvat stöd från det offentliga. 

Många anhöriga är dessutom medberoende vilket i sin tur riskerar att leda till eventuell 

ohälsa hos individen (Beattie, 2008). Samtliga anhöriga som deltog i den här studien har på 

något sätt upplevt både ohälsa och medberoende. När en individ hamnar i ett medberoende 

är det inte dennes skuld och det som är viktigt är att den anhörige får upp ögonen för sitt 

medberoende, att andra runtomkring förstår och kan stödja den medberoende till att bli fri 

från medberoendet (Söderling, 2002). 

Genom stödets positiva påverkan upplever de anhöriga som har deltagit i studien en positiv 

förändring på sina levnadsförhållande, såsom den fysiska och psykiska hälsan. Stödets 

betydelse har visat sig var en viktig faktor för individers hälsa, bland annat genom 

hanteringen av stress (Stein & Smith, 2015), eftersom negativ stress kan vara orsak till ohälsa 

(Almén, 2007). Flera anhöriga i studien har upplevt negativ stress i rollen som anhörig till en 

individ med missbruksproblematik. För att hantera sin situation har de sökt och fått stöd 



25 

från de anhörigorganisationer de har besökt och genom det har deras upplevda hälsa 

förbättrats. 

6.4.4 Diskussion om missbrukets stigmatisering och om effekten kan dämpas  

(Stenius et al., 2010) visade att ett missbruk kan ge upphov till en stigmatiserande effekt, 

kanske särskilt i Sverige där socialtjänsten är starkt förknippad med att hantera fattiga och 

utslagna individer. Resultatet i den här studien visar också att informanterna vittnar om att 

situationen som anhörig till en missbrukare är stigmatiserande. Några informanter berättar 

att de känt mycket skuld och skam och att de själva bär skuld till missbruket som deras 

närstående levt i. Det har medfört att de varit svårt att söka hjälp för informanterna. 

Dessa informanter talar också om att det stigma de upplevt har minskat efter kontakten med 

anhörigorganisationen. Det har hjälpt att träffa andra som levt i samma eller en liknande 

situation och det nya sociala nätverk som det har gett upphov till har gjort hela situationen 

lättare att bära och stigmat mindre påtagligt. 

Stöd till anhöriga kan aldrig minska stigmatiseringen som ett missbruk innebär men en 

förståelse från samhällets sida för anhörigas situation och rätt vägledning för anhöriga att 

hitta till rätt anhörigorganisationer kan minska stigmatiseringens effekt. Stigmatiseringen 

kan annars, i sig, leda till att anhöriga inte söker den hjälp de har rätt till och därmed också, 

precis som den närstående som missbrukar, riskera att bli utestängd från samhällets 

utveckling (Correll & Chai, 2009). Resurserna från de sociala nätverken ger den anhörige 

nödvändigt socialt stöd och när den anhörige själv blir en aktiv nod i dessa nätverk, som ger 

andra socialt stöd och därmed blir aktiv igen i samhället, försvagas effekten av det stigma 

som missbruket i sig ger upphov till. Den anhörige blir en aktiv motpart som hjälper andra i 

samma situation och blir delaktig i samhällets utveckling. 

6.4.5 Förståelse för anhörigas behov av stöd 

Det mest frapperande i studiens resultat är att samtliga informanter uppger att de någon 

gång har haft en upplevelse av att kontakter med det offentliga saknat förståelse för att de 

faktiskt behöver stöd i sin situation.  Flera säger att de har sökt sig till vården och förklarat 

hur de mår och varför, men bemötandet har varit bristfälligt. Någon berättade för sjukvården 

om sina magproblem, som berodde på situationen som anhörig, men fick bara medicin mot 

själva symptomet. En annan informant uppger att hen vid flertalet gånger berättade för 

vården om sin situation och de hälsoproblem som var relaterade till det men fick inget tips 

eller råd om hur hen kunde gå vidare. Vissa har erbjudits samtalsstöd men även då har det 

präglats av oförstående för deras unika situation. Fokus låg på missbrukaren, inte på den 

anhörige. Andra har hittat vägen till stöd genom medier eller fått tips av sin missbrukande 

närstående. 

Det offentligas bemötande kan jämföras med hur informanterna uppgett att deras kollegor på 

arbetsplatsen hanterat situationen. Där har informanterna mötts av stor förståelse och fått 

både indirekt och direkt stöd från kollegor. Till exempel uppger informanterna att 
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arbetsscheman lagts om, att arbetsbelastningen har underlättats för att den anhörige ska 

klara av vardagen och arbetet.  

Det är en tuff situation att vara anhörig till en missbrukare, att bära på medberoende och en 

ständig oro för sin närståendes hälsa. Det blir en ännu tuffare situation om den anhörige 

dessutom ska mötas av myndigheter och vårdinstitutioner som är oförstående.  

7 SLUTSATS 

• Vilken form av stöd finns för anhöriga till vuxna missbrukare? 

Socialtjänstlagen innebär att anhöriga har rätt till stöd från kommunen, men den anhörige 

behöver själv söka den hjälpen. Informanterna i studien hade ingen erfarenhet av att ha sökt 

eller fått stöd från det offentliga. De anhöriga har sökt stöd från ideella anhörigorganisationer 

där de har känt att de har fått de stöd de behöver. Arbetsplatsen, familj och vänner har också 

funnits som ett stöd, däremot har kunskapen och möjligheten att dela med sig av 

erfarenheter varit av stor betydelse för informanterna i sin roll som anhörig. 

 

• Hur upplevs stödet för den anhörige i samhället? 

Socialt stöd är bevisligen en god förutsättning för att en anhörig till en missbrukare ska klara 

av sin vardag, det behöver inte vara stöd från det offentliga utan stödet kan vara tillräckligt 

genom de nätverk som redan finns i den anhöriges närhet. Informanterna upplever genom 

stödet från anhörigföreningarna att de kan hantera sin situation på ett bra sätt. Genom att 

dekan prata öppet om sin situation med andra anhöriga som har liknande upplevelser. 

• På vilket sätt har stödet betydelse för anhörigas hälsa? 

För att få en bättre hälsa behövs socialt stöd i sociala nätverk. Samtliga informanter berättar 

att deras hälsa och livssituation har förbättrats genom det sociala stöd de fått genom 

anhörigorganisationerna. Om rätt nätverk skapas kring den anhörige kommer individen att 

bli mer än en mottagare av stöd, hen kommer också aktivt att skänka stöd till andra som är i 

behov av det. Det i sig minskar ohälsan och den stigmatiserande effekten. 

Det spelar ingen roll om den närstående med missbruksproblematiken är vuxen, den 

anhörige är fortfarande i behov av stöd. 

 

7.1 Användning och framtida forskning 

Eftersom ingen av informanterna har sökt eller blivit erbjuden behandlingsprogram från 

kommunen skulle en rekommendation för vidare forskning vara att undersöka i vilken 

utsträckning behandling sker med den vuxne missbrukande i samspel med den vuxne 
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anhörige och vilka effekter det ger för de inblandade. Likaså att undersöka anhöriga till 

vuxna missbrukare som inte söker stöd från en anhörigorganisation och studerar hur deras 

sociala stöd och hur det påverkar deras hälsa. Tidigare forskning visar på den positiva 

betydelsen av socialt stöd för anhöriga. 

Den här studien visar att stödet från kommun och landsting är bristfälligt. Samtliga 

informanter uppger att de inte har fått stöd från det offentliga eller inte fått hjälp att komma 

vidare för att få hjälp och stöd. Men studien visar inte varför kommuner och landsting brister 

i den här aspekten och inte heller hur kommunerna i, så att säga, egen regi skulle kunna 

leverera stöd till anhöriga till missbrukare.  Lagen säger trots allt att det här är en grupp som 

omfattas av det stöd som omnämns i SoL 5 kap 10 §. Kommuner och landsting behöver ha en 

handlingsplan för hur de bemöter anhöriga och hur de ska vägleda dem för att få det sociala 

stöd som är viktigt för de anhörigas hälsa. Det viktiga är att det offentliga bidrar med 

vägledning, råd och skapar möjligheter för individen att skapa rätt sociala nätverk omkring 

sig. Hur det kan se ut är en fråga för framtida forsning. 
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BILAGA. A 

Missivbrev 

28/2 2019 

Hej jag heter Linnéa Tillman och jag är student på Mälardalens högskola och läser nu min 

sjätte termin på Folkhälsoprogrammet. 

Under denna termin kommer jag att göra ett examensarbete och jag har valt att inrikta mig 

på vuxna individer som är anhöriga till en eller flera vuxna med missbruksproblematik. Mitt 

syfte med denna studie är: Att utifrån ett anhörigperspektiv till vuxna missbrukare 

undersöka behovet av stöd från samhället och påverkan på den anhöriges upplevda hälsa att 

leva som anhörig. 

Jag önskar att få intervjua 5 – 6 vuxna personer som är anhöriga till vuxna missbrukare och 

där de anhöriga sökt stöd genom en anhörigorganisation. Jag kommer att intervjua varje 

person enskilt. Intervjun kommer att ta ca 30–45 minuter och det är du som bestämmer tid 

och plats för den eventuella intervjun. 

Deltagandet i studien är frivillig och du som deltar kan närsomhelst avbryta intervjun och 

eller be att material tas bort från intervjun.  

Det kommer inte vara möjligt att identifiera dig som deltagare i studien.  Inga namn, kön 

eller ålder kommer att finnas med i studien. Intervjun kommer att spelas in för att kunna 

skrivas ut i skrift. Det inspelade materialet kommer att förvaras säkert så att ingen 

utomstående har tillgång till intervjun och den kommer att raderas efter att utskriften har 

gjorts. 

Du kommer att kunna ta del av studiens resultat i databasen DIVA genom Mälardalens 

högskola. 

Min förhoppning med min studie är att förtydliga anhörigas behov av stöd i samhället. 

Har du några frågor om intervjun eller studien är du välkommen att kontakta mig genom 

kontaktuppgifterna nedan. 

Med vänlig hälsning 

Linnéa Tillman 

 

Kontaktuppgifter 

Mail: ltn16003@student.mdh.se 

Tele: 0733247683 
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BILAGA. B 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Jag har kontaktat dig för att du har sökt dig till en anhörigorganisation. Kan du berätta för 

mig om hur du kom i kontakt med föreningen och hur första mötet var? 

Stöd 

Vilken form av stöd har du sökt/blivit erbjuden? Har det varit praktiskt stöd, känslomässigt 

stöd? 

Kan du berätta för mig hur du har sökt stöd som anhörig? 

- Hur lång tid tog det innan du sökte stöd? 

- Från vem har du fått stöd ifrån? 

- På vilket sätt känner du att du har fått stöd? Typ av stöd? 

- Finns det stöd du har önskat få men som du saknat? 

- -Hur upplever du din situation som anhörig efter att du har fått stöd? 

Hur upplever du stödet från vänner/familj/arbete/arbetskamrater varit gällande din 

anhöriges situation? 

Har du fått hjälp eller stöd från din arbetsgivare? 

- På vilket sätt? 

Hälsa 

Hur var din upplevda hälsa innan du fick stöd som anhörig? 

Har din upplevda hälsa förbättrats sedan du fick stöd? 

Har du behövt söka vård själv? -sjukskrivning/psykolog/medicinering? 

Är du bekant med begreppet ”medberoende”? 

- Är det något som har drabbat dig? Berätta hur det har sett ut? 

- Har du fått stöd kring detta? 

- Hur ser det ut idag? 

Den anhörige 

Har din anhörig fått vård för sin missbruksproblematik? 

- Om ja- Har du blivit erbjuden att delta i din anhöriges behandling? -hur har det sett ut? 

- Om nej – Hur har du fått stöd att hantera det? -på vilket sätt? 

Övrigt 

Det var min sista fråga, finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 



 

 

 

 


