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Abstrakt 
Att som anhörig leva nära ett beroende påverkar ens hälsa och välmående. Som anhörig 
behöver man hjälp, stöd och råd att förbättra sin livssituation. Det stöd som ges till 
anhöriga har fokus på anhörigas situation i form av egen personlig utveckling, råd och 
stöttning.  
 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av hur det är att leva i en familj 
med missbruk, anhörigas upplevelser av det anhörigstöd som har erbjudits dem och vad 
detta stöd har inneburit för deras hälsa och välmående. 
 
Studien är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, innehållande fem respondenter. 
Intervjuerna sammanställdes genom en tematiserad innehållsanalys och resultatet visade 
på att innan stödet mådde anhöriga dåligt i form av bl a oro, ångest, sömnproblem och 
andra fysiska besvär. Kontakten med stödet kom oftast i samband med att missbrukaren 
genomgick en behandling. Det stöd som har erbjudits respondenterna var i form av en 
anhörigvecka samt stöttning genom Al-Anon och Nar-Anon (tolvstegprogrammets 
anhörigstöd). Några respondenter hade även fått personliga samtalskontakter. 
Respondenterna mådde bättre och hade en bättre livssituation efter stödet. 
 
 
 
 
Nyckelord: Anhörigstöd, beroende, coping, familj, missbruk 
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1. Inledning 

I Sverige beräknas ca 300 000 människor vara ”alkoholmissbrukare”, av dessa 

uppskattas ca 50 000 – 100 000 vara ”tunga missbrukare”, dvs de använder alkohol på 

ett sådant sätt som negativt påverkar deras hälsa och sociala liv (CAN, 2008). Det 

uppskattas finnas ca 30 000 ”tunga” narkomaner i Sverige, med ”tunga” narkomaner 

menas människor som använder narkotika dagligen eller så gott som dagligen 

(Johansson & Wirbing, 2005).  

 Bakom alla dessa människor finns det anhöriga och vänner som i sin tur blir negativt 

påverkade av missbruket/beroendet. Ett missbruk eller beroende påverkar inte bara den 

drabbade individen utan det påverkar alla som lever i individens livssystem (Söderling, 

2000). 

 
Beroende i alla former påverkar familj och andra närstående mer än de flesta 
andra sjukdomar. Familjer splittras av det oförutsägbara beteendet hos den 
beroende personen. Familjemedlemmarna har provat allt –förhandlat, bönat och 
bett, skrikit och hotat eller försökt låtsas som ingenting – för att få den beroende 
personen att sluta. Till sist känner de sig arga, ensamma, utmattade och 
deprimerade. Vi vet att familjen har lidit lika mycket, om inte mer, än 
alkoholisten och den drogberoende.  
De flesta personer som befinner sig i den situationen behöver någon att tala med. 

(http://www.steppingstones.se/medberoende.html) 
 
Att leva i närheten av ett beroende påverkar människors hälsa och välmående och flera 

undersökningar visar på hur anhöriga till beroende ofta uppvisar stressymtom, tecken på 

utmattning eller utbrändhet. Familjer med beroendeproblematik lever ofta med 

förnekelse, kontrollbehov och vardagen pendlar mellan ett spänningstillstånd och 

besvikelse. Anhöriga förbränner sig själva till ingen nytta och blir oftast själv sjuk med 

olika stressymtom och psykosomatiska besvär (Söderling, 2000). En nära relation till en 

missbrukare upplevs som ambivalent och anhöriga pendlar ofta mellan lojalitet och 

avsky, mellan kärlek och hat, mellan bitterhet och förtvivlan i sina känslor gentemot 

missbrukaren (Nakken, 1996).  

 

För att anhöriga ska kunna utveckla hälsa och välmående i sin roll som anhörig, behöver 

de stöttning, redskap och verktyg till att bemästra det kaos som ett missbruk skapar i 

deras liv. Stödet som ges anhöriga är en inledning på en lång process som 

förhoppningsvis kommer att leda till en förbättrad livssituation och ett bättre välmående 

för den anhörige.  
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2. Bakgrund 

Det finns åtskilliga studier som visar på att missbruk och beroende skapar stora problem 

för anhöriga och omgivningen bla  Moos, Finney och Krinkite (1990),  Söderling (2000) 

och Barnard, (2005) men innan vi redovisar dessa vill vi i detta avsnitt börja med att 

definiera olika begrepp som vi kommer att utgå ifrån i denna rapport. I Studien 

definieras missbruk/beroende, anhörig/medberoende och anhörigstöd. Vidare definieras 

även begreppen hälsa, empowerment och coping i detta avsnitt. Utifrån Nakkens (1996) 

teori om drogpersonlighetens utvecklande och påverkan hos anhöriga ges en förklaring 

till anhörigas upplevda ambivalens, förvirring och maktlöshet gentemot missbrukaren. 

 

2.1 Begreppen missbruk och beroende 

Missbruk och beroende är två skilda begrepp som ibland används som synonymer för 

varandra både i tagligt tal som inom litteraturen. Definitionerna för missbruk och 

beroende är under ständig utveckling. Man kan använda sig av ICD ( International 

Classification of Dieseas, Injuries and Causes of Death), som WHO tagit fram. Den 

senaste började användas 1997 och heter ICD-10. Inom psykiatrin använder man sig av 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), som det amerikanska 

psykiatriska sällskapet utgivit. Den senaste versionen kom 1994 och heter DSM – IV.  

Det finns skillnader mellan ICD -10 och DSM – IV. Det förstnämnda skiljer på 

beroende och skadligt bruk och DSM – IV använder begreppen missbruk och beroende. 

Diagnosen skadligt bruk kan bara vara aktuellt, enligt ICD-10, om ett missbruksmönster 

finns som leder till faktiska skador för hälsan, psykiskt eller fysiskt. Enligt DSM-IV 

finns inte något sådant krav (Johansson, & Wirbing, 2005).  

Definition av missbruk och beroende enligt DSM-IV: 

” Missbruk; Minst ett av dessa fyra kriterier är uppfyllda under en och samma 
              tolvmånadersperiod. 
1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 
2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

vid bilkörning eller i arbetslivet. 
3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 
4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 

 
Beroende; Minst tre av följande sju kriterier är uppfyllda under en och samma  

    tolvmånadersperiod. 
1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 
2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 
3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 
4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 
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5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 
alkohol eller narkotika. 

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 
7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.”  

(Socialstyrelsen, 2007, sid 37) 
 
 

2.2 Anhörig och begreppet medberoende 

Inom litteraturen är medberoende ett vedertaget begrepp inom forskningsområdet som 

visar på ett uppkommet beteende hos närstående till missbrukare och beroende. 

Harkness och Cotrell (1997) menar att det finns sex grundtyper och förklaringar av 

begreppet och dessa får sammanfatta de olika definitioner som finns i litteraturen. De 

sex grundtyperna som kan förklara medberoende är: 

1. ”Ett emotionellt- psykosocialt- och beteendemässigt tillstånd. 
2. En interpersonell reaktion och besatthet av interpersonell kontroll. 
3. Inlärda självförsvarsbeteenden. 
4. Lidande associerat med uppassning på andra. 
5. En beroendesjukdom. 
6. En upptagenhet av andra som karaktäriseras av ett extremt beroende.” 

(Brosjö: 2008, sid 6) 

 

Beattie (1994, sid 41) beskriver medberoende som: ”… en människa som har låtit en 

annan människas beteende påverkats sig, och som är helt upptagen av att kontrollera 

denna människas beteende”.  Respondenterna har under intervjuerna använt sig av detta 

begrepp men vi har i studien valt att använda begreppet anhöriga. 

 

 Med anhöriga menar vi människor som lever i en beroendes livsvärld och som på något 

sätt påverkas i negativ mening av beroendet eller missbruket. Anhöriga kan vara t ex 

partner, föräldrar, barn, syskon, släkting, granne, arbetskamrat eller nära vän. Det är 

med andra ord inte släktbanden som är det väsentliga vid definitionen av anhörig utan 

det är själva relationen till den beroende som står i fokus för begreppet i denna studie. 

 

2.3 Definition av anhörigstöd 

Med anhörigstöd menar vi den stöttning, rådgivning, hjälpinsats och utbildning den 

anhörige kan få för sin egen personliga utveckling och hälsa. Anhörigstödets fokus 

ligger på den anhöriges situation och inte på den beroendes situation. Det innebär att 

anhörigstödets definition i denna studie, är insatser som är gjorda till att förbättra den 

anhöriges egen livssituation och välmående. 
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2.4 Vad är hälsa 

När man läser om hälsa i litteraturen finner man många olika definitioner på vad hälsa 

är för någonting. Dessa definitioner kan delas in i två gruppen, nämligen biomedicinska 

och humanistiska (Medin & Andersson, 2000). Den biomedicinska inriktningen ser 

hälsa som motsats till sjukdom dvs hälsa är frånvaro av sjukdom. I den humanistiska 

inriktningen finns det två olika synsätt av hälsa och sjukdom. Dels kan man se hälsa och 

sjukdom som motpoler till varandra dvs man ser hälsa och sjukdom som två ändpunkter 

och människor befinner sig mellan dessa ändpunkter och har man mer hälsa så har man 

automatiskt mindre sjukdom eller tvärtom. I den andra inriktningen kan man se hälsa 

och sjukdom som två olika dimensioner vilket innebär att en person kan både ha hälsa 

och sjukdom samtidigt. Med detta menas att hälsa och sjukdom inte utesluter varandra 

utan man kan ha både ock, man kan ha en sjukdom men anse sig även ha en bra hälsa 

och tvärtom. Här ser man alltså hälsa som någonting mer än bara frånvaro av sjukdom.  

Det finns fyra definitioner av vad hälsa är (Medin, & Andersson, 2000). 

Hälsa är: 

- Frånvaro av sjukdom, kroppen fungerar normalt. (Boorse, 1977) 

- Ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO, 1948) 

- En resurs i det dagliga livet, inte målet i livet. (Ottawa, 1986) 

- En persons förmåga att realisera sina vitala mål. (Nordenfelt, 1987) 

 

Om man ser hälsa som mer än bara frånvaro av sjukdom, innebär det att hälsa inte har 

en direkt koppling till sjukdom och det finns då andra faktorer som påverkar vår hälsa. 

Då får faktorer som finns inom och utanför oss själva en betydande del i vad hälsa 

egentligen är. Faktorer som hur kan vi hantera olika situationer, hur vår närmiljö på 

arbetsplatsen och i hemmet ser ut, hur vi påverkas av sociala relationer blir också en av 

definitionen av hälsa. Vad man bör komma ihåg när det gäller definitionen av hälsa är 

att ingen av definitionerna är mer rätt eller mer fel än de andra och alla har sin egen 

uppfattning om begreppet hälsa.  

 

2.5 Empowerment   

Empowerment innebär att man som individ upplever självbestämmande makt och 

kontroll. Empowerment är en process som bygger på att människor återfår sitt 

självbestämmande och sina färdigheter att ta kontrollen över sina liv, sin omgivning och 

över beslut som berör deras liv. Komponenterna av empowerment är bla förmågan att 
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fatta bra beslut, självförtroende och säkerhet samt sin tillgång till information 

(Kosciulek, 2005).  

 

2.6 Coping  

Med coping menas en individs sätt att bemästra och bemöta problem och svårigheter. 

Coping innebär en människas förmåga att hantera problem och svårigheter. Människor 

har olika copingstrategier i olika situationer ex om man hanterar problem öppet eller 

dolt, hur man hanterar sina känslor, sopa problem under mattan eller slåss. Det 

vanligaste sättet med coping är att skilja på strategier för att hantera den stress och 

känslor som situationen leder till, tex. genom att tolerera, acceptera, medicinera eller 

undvika. Ett annat sätt är strategier för att förändra själva situationen som leder till 

stress (Orth-Gomer & Perski, 1999).  

 

Locus of Control betyder direkt översatt, platsen för kontroll. Med svensk översättning 

blir det kontrollplats dvs var en person lägger möjligheten att kunna göra någonting åt 

ett problem. Tror man att man själv kan påverka problemet kallas det för intern locus of 

control. Tror man att möjligheten att påverka problemet ligger utanför sig själv ex hos 

andra kallas det för extern locus of control. Människor har oftast både ock. Locus of 

control har att göra med personens självbild, självkänsla och ens inre förmåga att 

hantera problem samt ens motivation och är en del av en människas coping (Millet, 

2005). 

 

2.7 Drogpersonligheten, utvecklande och konsekvenser för anhöriga 

Frågor som hur kommer det sig att en anhörig till en missbrukare ibland inte känner 

igen den beroende? Vad är det som gör så att den beroende förändras från att vara en 

förstående, vänlig och älskad person till en självcentrerad person som sårar, ljuger och 

ignorerar omgivningens känslor? Dessa frågor är mycket svåra att besvara men med 

hjälp av Nakken (1996) och hans teori om drogpersonlighetens utvecklande,  kan vi 

skapa en bild av beroendeprocessens olika stadier, hur en drogpersonlighet uppkommer 

och vilken skada drogpersonligheten kan utgöra för anhöriga.  

 

Drogpersonlighetens utvecklande 

Enligt Nakken utvecklar beroende en egen drogpersonlighet som är skilt från det egna 

”jaget” inom individen, detta sker genom tre stadier. 
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I vissa stunder här i livet kanske människor börjar söka lust eller lindring utanför sig 

själva. Otillräcklighet, brist på copingstrategier eller oförmågan av att hantera en känsla, 

kan vara orsaker till att människor inte finner lösningar på sina problem inom dem 

själva utan att de vänder sig till en drog eller ett objekt som finns utanför dem själv. Ger 

objektet eller drogen lindring eller en behaglig lustkänsla, kommer de förmodligen att ta 

till samma drog eller objekt vid nästa tillfälle de vill bort från verkligheten. Den 

naturliga processen av bearbetning kommer inte igång utan istället vänder individen sig 

till drogen eller objektet för lindring. När människor upprepade gånger söker tillflykten 

utanför sig själva, börjas ett försvar inför ”jaget” att byggas upp. Ett försvarssystem 

inom de själva för att rättfärdiga beroendet inför ”jaget”. När byggandet av detta försvar 

som ska skydda missbruket har startat, börjar drogpersonligheten utvecklas inom 

individen. ”Jaget” är omedveten om drogpersonligheten och det innebär att man hamnar 

i ett ekorrhjul som illustrerar drogpersonlighetens makt över ”jaget”. Man känner smärta 

eller obehag och får ett behov att utagera. Man utagerar och tar drogen vilket gör att 

man upplever en lindring. Efter lindringen kommer skam, skuld och smärta för att man 

utagerade med hjälp av drogen. För att lindra känslorna får man ett nytt behov av att 

utagera. Utagerande sker på nytt genom att man tar drogen. ”Jaget” kommer på så sätt 

att minska och drogpersonligheten har börjat tagit över personligheten. Ju fler gånger 

någon flyr till drogen då de har problem eller vill uppnå den där känslan de får av 

drogen eller objektet desto mer växer drogpersonligheten inom dem. 

Drogpersonligheten föds i våra reptilhjärnor vilket innebär att vår intelligens inte har 

med drogpersonligheten att göra. Det finns alltså ingen normal logik i 

drogpersonligheten, den har inte tillgång till vårt logiktänkande och vår intelligens, 

vilket innebär en ständig maktkamp mellan drogpersonligheten och ”jaget”.   

 

I det andra stadiet börjar drogpersonligheten ta över makten inom den beroende. 

Drogpersonligheten skapar sin egen logik och sitt eget åsiktssystem.  Det är nu 

drogpersonligheten börjar visa sig för omgivningen genom att den beroende börjar 

ljuga, skylla ifrån sig och manipulera omgivningen för att kunna fortsätta sitt missbruk. 

”Jaget” inom den beroende förnekar missbruket genom bortförklaringar och andra 

försvarsmekanismer som vi människor använder oss av. I det här stadiet har 

drogpersonligheten kontroll över missbrukaren men ”jaget” kämpar ständigt emot 

drogpersonligheten, nu har missbruket inte samma intensitet längre. Den beroende 

börjar misstro sin omgivning, drogpersonligheten har största kontrollen och 
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personligheten misstror allt och alla utom själva drogen. ”Jaget” inom missbrukaren blir 

mer och mer isolerad från omgivningen och får mindre och mindre plats inom den 

beroende. 

I det tredje stadiet har drogpersonligheten full kontroll över den beroende och det är här 

som den totala personlighetsförändringen verkligen visas. Det är här som många 

anhöriga känner förvirring, frustration och uppgivenhet. Drogpersonlighetens 

destruktiva inverkan på anhörigas tillit, förtroende och självkänsla visas genom att 

stress och psykisk ohälsa skapas i den anhöriges liv. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att kortfattat presentera synen på anhöriga genom åren och 

forskningens olika perspektiv inom området. Litteraturstudierna kommer främst att 

beröra studier som påvisar anhörigas psykosociala mående i form av stress, välmående 

och copingstrategier eftersom dessa begrepp och perspektiv kommer att utgöra grunden 

i vår analys av empiri i studie.  

 

Litteraturgenomgången visar på att tidigare forskning inom området vuxna anhörigas 

livssituation gäller främst forskning om anhöriga till alkoholister. Studier om anhörigas 

situation gällande narkomaner finner vi mer begränsad. En förklaring till detta kan vara 

att innehav och bruk av narkotika är kriminaliserat vilket gör att narkomaner ofta 

utvecklar en asocial livsstil som innebär att anhöriga inte förmår sig leva tillsammans 

med narkomaner (Kindstedt, Rundqvist, Snickars, 1995). Vi fann dock en kvalitativ 

rapport (Barnard, 2005) som fokuserar främst på föräldrars och syskons upplevelser av 

ett drogmissbruk. Studien visar på att föräldrar och syskon till drogmissbrukare 

upplever en mix av känslor gentemot missbrukaren i form av ilska, skam, ledsamhet och 

oro. 

 

3.1 Synen på anhöriga till alkoholister 

Synen på anhöriga har förändrats genom åren som forskning har pågått. Från 1930-talet 

och fram till idag kan man urskilja tre olika perspektiv när det gäller forskningen om 

anhöriga till alkoholister, nämligen personlighetsperspektivet, stressperspektivet och 

copingperspektivet (Zetterlind, 1995). 
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3.1.1 Personlighetsperspektivet 

Mellan 1930-1960 fokuserade forskningen främst på hustrur till alkoholister. Under 

denna tidsperiod dominerade personlighetsperspektivet forskningsområde. 

Personlighetsperspektivet innebar att forskare världen över ansåg att hustrurna till 

alkoholister hade en psykisk störning med beroendekonflikter och komplexa behov som 

gjorde att hon valde en alkoholiserad man (Kindstedt, Runqvist och Snickars, 1995).  

Det var alltså hustruns psykiska störning tillsammans med sina omedvetna behov som 

gjorde att en kvinna valde en alkoholiserad man. Dessa idéer var på den tiden 

internationellt accepterade inom forskningsområdet och ansågs vara en legitim syn på 

alkoholisthustrurna. Personlighetsperspektivet levde kvar ända fram till 1954 då Joan 

Jacksson började studera området genom en rad olika studier. Hon tog avstånd från 

dessa tankar och menade att alkoholisthustrun reaktionsmönster var stressutlöst pga av 

mannens drickande och att det inte berodde på en psykisk störning hos hustrun 

(Jacksson, 1954).  

 

3.1.2 Stressperspektivet 

Från 1960talet och med Jacksson i fronten förändrades forskningens syn på anhöriga till 

alkoholmissbrukare. Nu menade forskare att man inte kunde ta för givet att anhöriga 

hade en psykisk störning redan innan, utan att anhörigas dysfunktion kunde vara en 

symtom på den stress som hustrun levde under, just på grund av makens 

alkoholmissbruk (Zetterlind, 1995). 

Denna stress hos anhöriga kan leda till tecken på utmattning eller utbrändhet (Söderling, 

2000). Moos, Finney och Kronkite (1990) gjorde en 10-årsuppföljning av anhöriga till 

alkoholister och fann att anhöriggruppen uppvisade psykiska problem och depressiva 

symtom. Det framkom även att skilsmässofrekvensen är flera gånger högre i 

förhållanden där missbruk förekommer än hos den övriga populationen. Äktenskapen är 

också ofta fientliga och olyckliga där den icke-missbrukande partnern upplever ängslan, 

depressioner och psykosociala problem.  

 

3.1.3 Copingperspektivet 

Sedan 1960-talet har man genom forskning undersökt bra och dåliga copingstilar hos 

vuxna anhöriga till alkoholister. Med copingstilar menas i detta sammanhang de 

strategier som vuxna anhöriga utvecklar för att kunna hantera svåra stressituationer som 

anhöriga lever under. (Kindstedt, Runqvist och Snickars, 1995). Även Zetterlind (1995) 
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påvisar att copingperspektivet blev mer och mer uppmärksammat inom 

forskningsområdet under 1970 talet. Perspektivet lägger fokus på anhörigas personliga 

resurser att handskas med missbruket. Forskarna intresserar sig för anhörigas 

förhållningssätt till missbruket och dess betydelse för anhörigas välmående. Jim Orford 

och medarbetare har sedan 1975 forskat inom området och utvecklat en typologi av 

olika copingstilar som anhöriga använder sig av (Orford m fl, 1975).  

 

3.2 Orfords typologi av copingstilar 

Orford använder sig av en modell där anhöriga kan lära sig effektiva sätt att hantera 

missbruket. Den senaste (1992) omfattade åtta olika copingstilar som ger olika resultat i 

hanterandet av missbruket enligt följande (Kindstedt, Runqvist och Snickars, 1995, sid 

29): 

1. ”Känslomässig coping - Uttrycker starka känslor mot alkoholistens drickande. 

2. Tolererande coping - Utgör handlingar som stöder eller underlättar drickandet 

eller som skyddar alkoholisten från skadliga konsekvenser av drickandet. 

3. Undvikande coping - Skapar medvetet avstånd mellan sig själv och alkoholisten 

på grund av den senares missbruk. 

4. Kontrollerande coping - Försöker direkt att kontrollera drickandet eller 

händelser som direkt är kopplade till det. 

5. Konfronterande coping - Lugn och öppen konfrontation med alkoholisten om 

din egen situation och dina behov. 

6. Stödjande coping - Handlingar som direkt stödjer alkoholisten i försök att 

minska drickandet eller att genomföra alternativa personliga mål. 

7. Självständighet - Handlingar som visar att personen är självständig gentemot 

alkoholisten. 

8. Inaktiv coping - Visar brist på handling.” 

 

Orford och medarbetare visade vid en uppföljningsstudie om copingstilarna (1975) att 

vissa copingstilar var att föredra framför andra. Studien visade på att stilar som innehöll 

engagemang från partnern var att föredra framför stilar som var passiv och undvikande. 

I en studie från 2006 visar Howell och Orford på möjligheter att genom intervention ge 

anhöriga ett effektivt stöd och utveckla de positiva copingstilarnas inflytande hos 

anhöriga för deras egen skull. 
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3.3 Två svenska utvärderingar inom området 

En svensk utvärdering (Sundin, Kindstedt och Kurland, 1994) av Provitas enheter 

(Provita har Minesotamodellen och AA som grund för sitt arbete med missbrukare och 

deras anhöriga) visar att av de 180 anhöriga som besvarade utvärderingsenkäten 

(svarsfrekvens 65%) tyckte hela 90% att anhörigveckan hade varit till nytta för deras 

egen skull. Anhöriga fick i undersökningen skatta sina egna känslomässiga tillstånd och 

av utvärderingen framgår det att anhöriga upplevde sig ha ett bättre känslomässigt 

tillstånd, större förmåga att känna glädje samt mindre upplevelser av oro/ångest, 

depression och panikkänslor i genomsnitt 19 månader efter genomgången anhörigvecka.  

Hansson, Zetterlind mfl (2004) genomförde en utvärdering av tre olika stödprogram för 

anhöriga till alkoholister. Utvärderingstillfällena var 12 och 24 månader efter 

genomgånget program, de tre programmen som utvärderades var: 

1. Individuell standardiserad information i form av ett individuellt möte på 60 

minuter. 

2. Individuell copingstrategi träning, innehållande ovanstående program samt 4 

stycken individuella 90 minuters sessioner under 4 månader (1 session/månad). 

3. Gruppstöd, innehållande det standardiserade informationsprogrammet enligt 

ovan samt 12 stycken 90 minuters gruppsessioner var 14:e dag under en sex 

månadersperiod. 

Studien visar på en signifikant skillnad i anhörigas copingbeteenden inom alla grupper 

efter 12 månader. Det kunde däremot inte påvisas någon signifikant skillnad mellan 12 

och 24 månader i förändring av copingbeteenden. Studien använde sig även av den sk 

Hardship scale för att mäta hur hårt missbruket slår på anhöriga. Uppföljningarna visar 

att för grupperna copingstrategi träning och gruppstödet upplevdes en signifikant 

förbättring i känslan av det umbärande ett missbruk medför, efter 12 månader men 

kunde inte påvisa någon signifikant förändring mellan 12 och 24 månader. I gruppen 

som fick copingstrategi träning kunde även en signifikant förbättring i anhörigas 

psykiska välmående konstateras i 12 månaders uppföljningen. I gruppstödsgruppen fann 

man en tendens till förbättring i anhörigas psykiska välmående 12 månader efter 

genomfört program.De svenska studierna inom området visar på vikten av stödets 

betydelse för anhöriga. En intressant reflektion vi får av Hanssons och Zetterlinds 

utvärdering är att stödets betydelse inte påvisade någon signifikant förbättring mellan 

uppföljningsperioden 12 och 24 månader.  
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4. Syfte 

Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av hur det är att leva i en familj med 

missbruk och vad missbruket har för betydelse för deras livssituation. Studien kommer 

vidare att belysa anhörigas upplevelser av det anhörigstöd som har erbjudits dem och 

vad detta stöd har inneburit för deras hälsa och välmående.  

 

4.1 Frågeställningar 

Vi ville med studien försöka besvara följande frågeställningar: 

– Varför behöver anhöriga till missbrukare stöd? 

– Hur har anhöriga kommit i kontakt med stödet? 

– Vilket stöd har anhöriga erbjudits? 

– Vilken betydelse har stödet haft för deras livssituation och för deras välmående? 

 

 

5. Metodavsnitt 

Metodavsnittet kommer att beskriva studiens upplägg och förfarande. Vi kommer att gå 

igenom val av forskningsstrategi och metod, urval, bortfall, etiska aspekter, 

analysmetod och beskriva dess för och nackdelar. Vi kommer även att diskutera 

begreppen reliabilitet, validitet i förhållande till vår studie. 

 

5.1 Val av forskningsstrategi och metod 

All vetenskaplig forskning kräver ett förhållningssätt och en infallsvinkel. Man kan 

beskriva forskningsstrategier som en term för en generell inriktning på utförandet av 

samhällsvetenskaplig forskning, (Bryman, 2007). I forskningssammanhang brukar man 

skilja mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Relationen mellan teori och 

forskningen skiljer sig åt mellan de två olika forskningsstrategierna i form av om teorin 

styr forskningen (kvantitativ forskning) eller om teorin är ett resultat av forskningen 

(kvalitativ forskning). 

Kvalitativ forskning beskrivs som en forskning med tyngdpunkt på orden och dess 

innebörd vid insamling och analysering av data. Forskningsstrategin är ofta induktiv, 

konstruktionisk och tolkande (Bryman, 2007), man betraktar verkligheten på ett 

subjektivt sätt (Backman, 1998). Kvantitativ forskning däremot lägger sin tyngdpunkt 

på kvantifiering vid insamling och analys av data. Strategin är ofta deduktiv, objektiv 
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och bygger på naturvetenskapliga modeller om forskningsprocessen (Bryman, 2007). 

Kravet på att vetenskaplig kunskap ska vara kvantitativ och objektiv, gör att kvantitativ 

forskning har högre status inom forskningsvärlden än den kvalitativa forskningen 

(Kvale, 1997).  

Vi vill med denna studie förmedla en bild av anhörigas livssituation och beskriva 

anhörigas upplevelser av anhörigstödets betydelse för dem själva och deras välmående. 

Då studiens syfte har en kvalitativ ansats är denna strategi att föredra som 

forskningsstrategi.  

 

Det finns fyra olika typer av intervjuer, strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer, ostrukturerade intervjuer och gruppintervjuer (May, 2001). Vi har valt en 

semistrukturerad intervju som metod för studien eftersom vi har flera respondenter som 

kommer att intervjuas under olika tillfällen. En semistrukturerad intervju har 

förutbestämda eller på förhand konstruerade frågor, som kan kompletteras med 

improviserade följdfrågor (Kvale, 1997).  Följdfrågorna ger möjlighet till att fördjupa 

sig i intressanta svar och ger en mer nyanserad eller fördjupad bild av frågorna. En 

semistrukturerad intervju hjälper oss att hålla ett tydligt fokus på studien som gör att vi 

kan hålla koncentrationen på de teman vi vill belysa. Eftersom vi är två författare till 

studien som kommer att genomföra intervjuerna och i syfte att säkra ett visst minimum 

av jämförbarhet mellan respondenterna, upplevde vi att en semistrukturerad intervju var 

att föredra framför ostrukturerade intervjuer. Vikten av att kunna improvisera och ställa 

eventuella följdfrågor i kombination med respondenternas möjlighet att med egna ord 

besvara frågorna uteslöts även en strukturerad intervjuform. Ämnet vi tar upp i studien 

kan upplevas som ett känsligt ämne för anhöriga vilket innebar att även gruppintervju 

som metod uteslöts. Forskningsprocessen följer de sju stadier som följer en 

intervjuundersökning (Kvale, 1997), bl a upprättades en intervjuguide (se bilaga 3). 

Bryman (2007) påpekar fem grundläggande råd vid utformandet av en intervjuguide. 

Han menar att man bör skapa en viss ordning i de teman som guiden innehåller så att de 

följer varandra på ett naturligt och bra sätt. Formulerandet av frågorna bör vara 

relaterade till studiens frågeställningar och syfte. Användandet av begripligt språk som 

passar respondenten. Guiden ska heller inte innehålla ledande frågor och frågorna bör 

vara av öppen karaktär i syfte att få så nyanserade svar som möjligt. Tillsist påpekar han 

vikten av bakgrundsfrågor eftersom de är viktiga när man ska sätta in svaren i ett 

sammanhang.  
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Uppsatsens diposition är lineär disposition, dvs uppsatsen följer den logiska 

uppläggningen (Backman, 1998). 

 

5.2 Urval och bortfall 

Att komma i kontakt med anhöriga till missbrukare är svårt beroende på myndigheters 

och organisationers sekretessansvar. Vi valde därför att själva kontakta en 

självhjälpsgrupp, Al-Anon (tolvstegsprogrammets anhörigstöd för alkoholister). Detta 

skedde genom telefonkontakt, kontaktpersonen fick ett medgivande av gruppen att vi 

personligen fick komma och pressentera vår studie i hopp om att få anhöriga 

intresserade att delta.  Under vår presentation fick vi sex personer intresserade att delta i 

studien samt en anhörig från gruppen Nar-Anon (Tolvstegsprogrammets anhörigstöd för 

narkomaner). Vi är väl medvetna om att studien kan bli missvisande eftersom de flesta 

respondenterna tillhör tolvstegsprogrammets anhörigstöd men under intervjutillfället 

fokuserar vi inte på tolvstegsprogrammets anhörigstöd utan på all hjälp och stöd 

respondenterna har fått från olika myndigheter, organisationer och nätverk. 

 Av sju personer som anmälde sitt intresse fick vi ett bortfall på tre personer, en person 

kunde inte komma på bokat intervjutillfälle pga extraarbete, en person fick vi ej 

telefonkontakt med för att boka intervjutillfälle samt en person avbokades pga tidsbrist. 

Det återstod fyra respondenter, tre anhöriga till alkoholister samt en anhörig till 

narkomaner. Vi beslutade att genomföra ytterligare en intervju med en anhörig till en 

narkoman för att på detta sätt försöka få en jämnare fördelning av anhöriga till 

alkoholister och narkomaner. Vi fick kontakt med en anhörig till en narkoman genom 

ett tidigare arbete inom socialtjänsten, som var villig att medverka i studien. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att aktuell studie innehåller 5 respondenter, 3 

anhöriga till alkoholister samt 2 anhöriga till narkomaner eller blandmissbrukare. 

Samtliga respondenter är kvinnor, 2 stycken är mödrar till missbrukare och 3 stycken är 

partners till missbrukare.  

 

5.3 Intervjugenomförandet 

Telefonkontakt togs med samtliga intresserade, telefonsamtalet följde en 

informationsmall (bilaga 1), under telefonsamtalet bestämdes tid och plats för intervjun. 

Två respondenter valde att bli intervjuade i deras hem, en respondent intervjuades på sin 

arbetsplats, en respondent valde att bli intervjuad i ett grupprum på Mittuniversitetet 

samt en respondent intervjuades på ett lunchcafé. Intervjutillfället inleddes med 
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information till respondenterna enligt bilaga 2. Samtliga intervjuer spelades in på band 

för att sedan transkriberas från tal till skrift. Intervjuerna tog ca 40 – 60 minuter att 

genomföra och följde en upprättad intervjumall (bilaga 3). Eftersom vi är två personer 

som tillsammans genomför studien, var det en av oss som intervjuade medan den andra 

personen satt i bakgrunden och förde anteckningar och eventuellt kom med följdfrågor i 

slutet av intervjun. Vi turades om att intervjua respondenterna och beslutade att den som 

intervjuade också utförde transkriberingen från tal till skrift dagen efter intervjutillfället. 

 

5.4 Analysmetod 

Analyseringen av texterna skedde genom en innehållsanalys. ”En innehållsanalys är en 

metod som rör analys av dokument och texter… där man på ett systematiskt och 

replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg” 

(Bryman, 2007, sid 190).  Innehållsanalys som metod har flera fördelar bl a kan nämnas 

att det är en ”öppen” forskningsmetod som är lätt att beskriva vilket gör att replikationer 

och uppföljningar är enkla att genomföra. En annan fördel med innehållsanalysen är att 

det är en mycket flexibel metod som kan tillämpas på olika slag av information. 

(Bryman, 2007). Under innehållsanalysen fann vi intressanta teman och underteman i 

intervjutexterna och dessa teman kommer att redovisas i följande resultatavsnitt. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Eftersom undersökningen innehåller individuella och personliga upplevelser står 

integritet och sekretess i fokus (Bryman, 2007). För att säkerställa detta kommer vi att 

tillämpa de etiska principerna: 

 
•  Informationskravet. Vi informerade berörda respondenter om studiens syfte 

och vilka moment som kommer att ingå under intervjutillfället.  
• Samtyckeskravet.  Respondenterna blev även upplysta om att det var frivilligt 

att delta och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 
• Konfidentialitetskravet. Respondenternas uppgifter och anonymitet kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. I studien har de blivit 
avidentifierade och bandet som intervjun spelades in på har raderats efter 
transkribering.  

• Nyttjandekravet. De uppgifter som insamlas kommer endast att användas till 
denna studie. 
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5.6 Reliabilitet och validitet i studien 

Reliabiliteten i en intervjuundersökning handlar om hur väl forskaren har använt sina 

metoder och hur tillförlitliga resultaten utifrån detta är. Man kan diskutera reliabiliteten 

i förhållande till intervjufrågorna, utskriften och analysen. Har intervjuaren ställt 

ledande frågor? Är transkriberingen från tal till skrift tillförlitlig? Är analyserna gjorda 

utifrån de resultat som framkommit under intervjuerna? (Kvale, 1997). Vi valde att inte 

ställa ledande frågor till respondenterna och vikten av respondenternas egna ord, känslor 

och uppfattningar om anhörigstödet har varit i fokus för undersökningen. 

Transkriberingen från tal till skrift skedde dagen efter intervjutillfället eftersom vi ansåg 

det viktigt att göra transkriberingen så snart som möjligt för att minska risken för 

eventuella fel vid utskriftsförfarandet och då vi hade intervjutillfället färskt i våra 

minnen. Analyseringen har skett utifrån våra frågeställningar för att med hjälp av olika 

teorier påvisa stödets betydelse för anhöriga och för deras välmående. Utifrån dessa 

kriterier anser vi studien har en tillfredställande reliabilitet. 

 

Validiteten är en fråga om i vilken utsträckning undersökningen faktiskt har undersökt 

det som var avsett att undersöka i studien. Verifiering av forskningsresultaten är inbyggt 

i forskningsprocessen i form av ständig kontroll av resultatens trovärdighet, rimlighet 

och tillförlitlighet (Kvale, 1997). Att arbeta utifrån en semistrukturerad intervjumall 

hjälpte oss att hålla fokus på studiens syfte som på detta sätt innebar en viss validitet. 

Att våra respondenter har erfarenhet av anhörigas situation och att de öppet, ärligt och 

trovärdigt delade med sig av sina erfarenheter skapar också validitet i vår studie. 

 

Kvalitativ forskning tenderar att tona ner betydelsen av reliabiliteten och validiteten i 

sina studier än vad kvantitativ forskning gör. Vissa forskare anser att kvalitativ 

forskning ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier än just reliabilitet och 

validitet. I Bryman (2007) föreslår Guba & Lincoln två andra kriterier för bedömning av 

kvalitativa studier nämligen trovärdighet och äkthet. Anledningen till att de har andra 

kriterier beror på deras tveksamhet till reliabilitet och validitet begreppens 

förutsättningar att det finns en enda och en absolut bild av den sociala verkligheten som 

kvantitativ forskning antyder. De menar att det istället kan finnas mer än en absolut 

beskrivning av den sociala verkligheten och då bör den kvalitativa forskningen bedömas 

utifrån andra kriterier som inte har en kvantitativ inriktning. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av intervjuerna.  Vi kommer att börja 

med att kort presentera respondenterna. Respondenterna är avidentifierade i studien för 

att garantera deras anonymitet, vilket innebär att deras namn i studien är fiktiva. Efter 

presentationen av respondenterna kommer vi att redovisa intervjuresultaten med hjälp 

av innehållsanalysens tematiseringar. Redovisningen visar huvudteman  i form av 

rubriker med sifferbeteckningar och underteman i form underrubriker för att på så sätt 

få en övergriplig struktur på resultatredovisningen.  

 

6.1 Presentation av respondenter  

Eva är i 40 årsåldern. Hon har inte levt i något alkoholhaltigt hem, men har enligt henne 

själv ett medfött medberoende då både morfar och farfar var alkoholister. Idag är hon 

särbo med en nykter alkoholist som hon träffade för elva år sedan. Han var då aktiv, 

vilket hon också var medveten om när hon träffade honom. Under dessa elva år var han 

aktiv i ungefär sammanlagt tre månader. De blev särbo innan maken genomgick sin 

senaste behandling. De driver en förening tillsammans som de startade 1997. 

Föreningen är en stödjande verksamhet för människor som är i en skadad situation, 

antingen där alkohol, droger, misshandel eller annat spelar in. 

 

Anna är i 50 årsåldern. Hon har varit medberoende i hela sitt liv då hennes pappa var 

alkoholist. Blev sedan sambo med en alkoholist och har två barn med honom. Efter 

detta förhållande kraschat träffade hon en ny man som hon gifte sig med, även han var 

alkoholist. Hennes son är idag blandmissbrukare dvs missbrukar både alkohol och 

narkotika men har narkotika som huvuddrog. Hennes son har eget boende och sitter just 

nu i fängelset och är förmodligen inte aktiv för stunden. Både hennes pappa, fd sambo 

och fd man dog av alkoholrelaterade orsaker. 

 

Anneli är i 40 årsåldern.  Hon är gift med en man som är uppvuxen med alkohol och 

som började dricka vid tretton års ålder. När hon träffade sin man var hon inte medveten 

om att han var alkoholist utan det upptäckte hon under deras förhållande. De har varit 

tillsammans under 21 års tid och maken har nu varit nykter i åtta månader. De är idag 

särbo och blev det innan maken genomgick behandling för sina alkoholproblem. 
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Berit är i 60 årsåldern och är uppvuxen i en alkoholistfamilj då hennes fosterföräldrar 

var alkoholister. Senare gifter hon sig med en alkoholist som hon fick barn med. Efter 

flera år skiljde hon sig från honom och träffade en ny man, även han var alkoholist. 

Hennes nya man träffade hon då han var nynykter och hade precis genomgått en 

tolvstegsbehandling, vilket hon var medveten om då hon ingick i relationen. Efter ett 

återfall han har nu varit nykter i 19 år och de lever fortfarande tillsammans. 

 

Karin är i 50 årsåldern och har en dotter som är narkoman och alkoholist. Karin har tre 

döttrar och lever tillsammans med sin man, hon beskriver familjen som en 

normalfamilj. Hennes yngsta dotters missbruk uppdagades då dottern var 17 år och 

bodde hemma hos föräldrarna. I dag är dottern i 20 årsåldern och har eget boende, hon 

har varit drogfri i 3 ½ år.  

 

6.2 Anhörigas livssituation och hälsa innan stödet 

Livssituation 
Eva träffade den beroende 1996 och under den tiden var de mycket engagerade i sig 

själva och andra människor. Hon arbetade inom vården med handikappade människor 

som hon tog med sig in i deras hem, samtidigt som hon skulle styra och hantera sitt 

förhållande med den beroende.  

 

Anna var medberoende på sådant sätt att hon först inte ville ta till sig att sonen var 

missbrukare. Det var först när han erkände själv som hon tog det till sig och då hade 

hon en väldigt jobbig tid. Hon har suttit och vaktat utanför sonens lägenhet, han har 

ringt i knepiga situationer och bett om hjälp. Hon har varit väldigt orolig för sonen och 

inte vetat hur hon skulle agera i många situationer.” Det känns ju fruktansvärt alltså, 

jag visste inte hur jag skulle göra.” 

 

Anneli var ofta mycket spänd ifall något skulle hända när maken drack, då han ofta blev 

aggressiv och hon fick ofta skulden om något gick fel. Anneli har alltid velat klara sig 

själv och lösa problemen själv utan inblandning från andra. Hon kommenterar detta sätt 

att hantera situationen så här: ”Vissa perioder var jobbiga, men inte vissa, för jag fick 

bättre svar av mig själv än från andra.” 
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Berit berättar att när hon levde med sin första man var hon ofta på dåligt humör när han 

kom hem med spritflaskor och hon startade ofta bråk med honom. Hon var orolig varje 

helg för vad alkoholen skulle ställa till med i familjen. ”Ju mer han köpte hem, ju sämre 

humör vart jag på. När jag gick in startade jag ofta upp ett bråk. Jag kunde ju inte 

berätta varför jag gjorde det så, varken mina barn eller han förstod ju egentligen vad 

det var frågan om”. 

 Hon upplevde sig själv som väldigt kontrollerande både när det gäller hennes fd man 

men även i hennes relation till sina barn. Hon var mycket kritisk till sina barn, ex 

kritiserade hon dem för deras städning och skötsel av hemmet trots att de var vuxna och 

hade eget boende och familjer och detta skapade problem i hennes relation till barnen. 

 

Karin berättar att hon hade misstankar om att dottern drack. Hon ventilerade 

misstankarna med en vän som arbetar inom socialtjänsten. Vännen trodde inte att det 

var så farligt utan såg det som ”vanliga” tonårsproblem. Men situationen blev mer och 

mer desperat. ”Vi försökte prata med henne, vi blev arg och gick igenom väskor och 

rummet hennes och tömde bort sprit som vi hittade.” Hon berättar vidare: ” Så då 

ringde jag igen till min personliga kontakt som jag känner på soc och berättade hur 

läget var och hon sa att hon måste in på behandlingshem på en gång. Sen började jag 

jobba för det då men det tog en fruktansvärt långt tid innan det gick igenom. Och innan 

dess hade hon försvunnit flera gånger och vi hade fått efterlyst henne och letat efter 

henne hur många gånger som helst och hämtat hem henne. Det var en kaotisk tid. Och 

sen när hon äntligen fick… det handlar ju om beslut det här då… det tog tid innan 

beslutet kom. Ja, det var gräsligt, det glömmer jag aldrig, denna väntan på beslut, det 

var så fruktansvärt”.  

 

Respondenternas hälsa innan stödet 

I och med att Eva engagerade sig så mycket i människor med problem samtidigt som 

hon hade sitt förhållande hemma blev det för mycket för henne och hon brakade ihop 

2003. ”Hela vårt liv gick åt till att ta hand om andra människor, samtidigt som jag 

skulle styra upp allting hemma.” Hon har dragit ner på allting sakta men säkert efter att 

hon brakade ihop. Hon säger sig ha fått svåra koncentrationssvårigheter och har en 

ångest som ligger utanpå kroppen. Hon har ingen ångest inne i huvudet, för hon är helt 

blockerad, hon upplever att hon kan prata om vad som helst utan att börja gråta. ”Mitt 

sätt att hantera honom, och mitt liv, det har blivit värre.” 
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Anna berättar om sina upplevelser som mamma till en missbrukare och hur missbruket 

påverkade hennes välmående. ”Jag var hemskt, hemskt, hemskt medberoende. Jag visste 

inget annat. Jag visste inte ens vad ordet medberoende var en gång, förrän för två år 

sedan.”.  Hon har själv varit sjuk och blivit inlagd på sjukhus, då hon kände att hon inte 

orkade med situationen längre. 

 

Anneli hade dålig sömn och kunde inte sova på grund av mannens alkoholmissbruk och 

hade ofta hjärtklappning.  

 

Berit berättar att hon hade dåligt självförtroende, inte trodde på sig själv och beskriver 

sig själv som en krutdunk, redo att explodera. 

 

Karin säger att hon ”levde som på en skör tråd med att försöka klara av vardagen”. Det 

var en kaotisk tid innan dottern äntligen blev beviljad behandling. Karin säger också att 

hon och maken ”kastade mycket skit på varandra under den här perioden” och att hon 

anklagade sig själv mycket för dotterns problem. 

 

Socialt nätverk 

Eva berättar att hon har haft stöd i form av människor omkring sig som förstår 

alkoholmissbruk, där hon har kunnat prata om problemet. 

 

Karin säger att det var nödvändigt för henne att få ventilera och få berätta för sitt sociala 

nätverk, hur deras livssituation har sett ut och hur hon har mått. 

 

6.3 Anhörigas kontakt med stödet 

Respondenterna berättar hur de kom i kontakt med anhörigstödet. Underrubrikerna 

socialtjänst, behandlingshem, organisationer visar hur respondenterna fick kontakt med 

anhörigstödet. 

Socialtjänsten 

Anna berättar att ungefär efter ett års tid, när sonen åkt in och ut många gånger och fick 

till sist komma in på sin första behandling, kontaktade sociala myndigheterna henne och 

sa att hon skulle få en anhörigvecka.  
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Sociala myndigheterna har kontaktat Anneli på grund av en incident som hände, men då 

upplevde hon det bara som att socialtjänsten jagade henne och att det var irriterande.  

” Det var ju inte mig de skulle prata med utan det var ju min man. Men han kontaktade 

dem inte, och då jagade de mig, ringde ju stup i ett, jag var vansinnig.” Jag är ju en sån 

som…jag ska klara mig själv.” 

 
Karin kontaktade en vän som arbetar inom socialtjänsten för att få råd till hur hon skulle 

gå tillväga. Dottern fick på så sätt kontakt med ungdomsgruppen och hon fick sedan en 

socialsekreterare kopplad till sig, dottern fick göra ett test som visade att hon var 

missbrukare. Detta kom som en chock för Karin och hennes man, ”vi trodde ju inte att 

det var så allvarligt”.  I väntan på beslut om dottern skulle få åka iväg på behandling 

fick Karin och maken, genom socialtjänsten, en samtalskontakt att gå till och prata med, 

en gång i veckan. 

 
Behandlingshem  

Eva fick kontakt med anhörigstödet i form av anhörigvecka genom en 

tolvstegsbehandling som särbon genomgick. ”Jag var uppe och hälsade på honom en 

helg och så sa jag att jag hade lite funderingar och att det var något som jag inte tyckte 

likadant som han tyckte och då sa han, men bestäm träff med hon som har 

anhörigstödet, ja så han fixade det.”  Behandlingshemmet hade som policy att 

missbrukaren får säga till om att den anhörige ville ha stöd, innan behandlingshemmet 

kontaktar den anhörige om en anhörigvecka. Eva tycker inte att det ska vara 

missbrukaren som ska bestämmer huruvida den anhöriga får ta del av 

anhörigprogrammet eller ej. Hon anser att alla anhöriga som behöver stöd också ska få 

stödet och att det måste vara upp till den anhörige att besluta om detta och inte som det 

är nu, att den beroende bjuder in utvalda till anhörigvecka.  

 

Anna säger att sonen har genomgått flera behandlingar för sitt missbruk. Hon har själv 

fått ringt och tagit reda på saker och fått bett om hjälp från olika organisationer och 

myndigheter när det gäller sonen.  När sonen vid ett senare tillfälle kom till ännu en 

behandling erbjöds Anna en anhörigvecka på behandlingshemmet, men den blev 

uppskjuten så den ska hon gå på i höst 2008.  
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Annelis man har varit på behandling på ett behandlingshem i augusti 2007 och då blev 

hon erbjuden en anhörigvecka, men kunde tyvärr inte gå så sonen fick gå istället för 

henne. 

 

Berit kom i kontakt med anhörigstödet första sommaren då hennes andra man fick 

genomgå en behandling efter ett återfall. 

 
När Karins dotter fick komma på behandlingshem, fick hon och maken gå en 

anhörigvecka genom behandlingshemmets försorg. 

 
Organisationer 

Eva berättar att hennes särbo tipsade henne om Al-Anon möten som hon nu går på och 

fått stöd av. 

 

Anna har själv fått tagit reda på att Nar-Anon finns där hon bor och upplever att hon fått 

kämpat och tagit reda på mycket själv. 

 

Anneli har blivit rekommenderad att gå på Al-Anon av sin man. 

 

1989 kom Berit i kontakt med Al-Anon. Hennes man följde med henne på mötena och 

peppade henne att gå dit då han själv var med i AA. ”Jag var jätterädd och osäker. Jag 

for in på nått möte, jag försökte dela lite men jag var så himla rädd”. 

 

 

6.4 Utformning och upplevelser av stödet  

Respondenterna berättar här om hur själva stödet är utformat och deras upplevelser av 

stödet samt anhörigas övriga reflektioner av stödet.   

 
Stödets utformning 

Eva har blivit erbjuden och gått på anhörigvecka. Anhörigveckan var fem veckodagar 

och man sov i samma lokaler och umgicks med varandra. De hade mycket litteratur, bra 

filmer och bra tänk. Att få lära sig om delningsrum och få lite insikt i hur viktigt det är 

att sitta i ring, att alla får sin stund att prata och att man inte avbryter varandra, var 

sanslöst skönt enligt Eva.   
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Anna har gått på Nar-Anon i tre års tid, i princip varje onsdag och det har givit henne 

jättemycket. ”Man får lära sig om vad andra har varit med om och hur de agerat och 

så där.” 

 

Berit har fått en anhörigvecka och det var då hon fick insikt om sin situation både som 

barn och i vuxen ålder. På anhörigveckan hade de modellen konfrontation, och det 

upplevde hon inte så jobbigt eftersom hon precis hade träffat sin man och hade väl inte 

så mycket att ta upp där, men hon fick ta upp mycket om sin barndom istället. 

 
Upplevelser av stödet 

Om anhörigveckan säger Eva: ”Får man bara den (anhörigveckan) så får man 

massor… kanske skulle man behöva gå en sån där anhörigvecka tre gånger för att få 

allting.” Eva har även gått på Al-Anon sen sommaren 2007 och i början gick hon varje 

onsdag, men hon upplevde sig ha lite besvär med vissa i gruppen och funderade på att 

sluta gå, då det inte fanns någon alternativ grupp att byta till. Men efter mycket 

funderingar kom hon fram till att fortsätta gå men kanske inte varje onsdag. ”Alltså 

medberoendemänniskor är medberoendemänniskor och vi är alla olika, ibland kan det 

vara så att man kan behöva en annan grupp att gå till, och det finns ingen annan grupp. 

Så jag hade en liten fajt där med mig själv, men tillslut bestämde jag mig, att det får bli 

det här i alla fall.” 

 

Anna tyckte att anhörigveckan på behandlingshemmet som sonen har varit på, var 

jättebra och hon lärde sig mycket där. Hon har även blivit erbjuden ännu en 

anhörigvecka som hon inte har genomfört än. Hon har varit på en sinnesrogudtjänst 

genom behandlingshemmets försorg som hon tyckte var jättefint.  

 
Anneli har gått på Al-Anon sedan september 2007 och det tycker hon passar bra för 

henne då hon får sitta och berätta om hennes upplevelser och ingen ifrågasätter det. 

 
När Berit gick med i Al-Anon började hon prata om situationen med andra och hon 

vågade ta upp ämnet med sin mamma. ”Det var då jag fick upp ögonen och vågade 

börja prata om det här med mina föräldrar också. I synnerhet om att min mamma hade 

druckit. För på 50-talet när jag växte upp var det en väldig skam att mamma drack”. 
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Hon har även bytt telefonnummer med andra Al-Anonmedlemmarna och känner att hon 

får fullt stöd där ifrån. 

 

Karin är mycket tacksam över samtalskontakten som hon och hennes man fick av 

socialtjänsten. ”Det stöd som vi verkligen hade någon hjälp utav, det var ju den här 

mannen som stöttade oss, som vi fick gå till regelbundet, en gång i veckan. Han hade så 

mycket att komma med, han hade liksom nycklar att ge oss, som jag kände att vi hade 

kvar sen. Och sen fick vi ju den här anhörigveckan på behandlingshemmet och den var 

också oerhört betydelsefull för oss. Den var ju,… det vi fick med oss då, på den veckan 

har jag med mig fortfarande. Den var jätteviktig och betydelsefull för oss för att vi 

skulle orka också. Man fick mycket insikter och mycket, vad ska jag säga, vad som är 

viktigt här i livet, det fick man bekräftelse på”. 

 
Anhörigas reflektioner över anhörigstödet 

Eva anser att hon fått det stöd hon behöver då hon har haft många omkring sig och hon 

har försett sig med det själv. Hon är nöjd med det stöd hon fått för hennes personliga 

del, men hon säger att hon kan se att det finns nästan ingenting. Man måste kunna 

systemet för att kunna få hjälp. Hon har inte fått något mer stöd än anhörigveckan och 

det tycker hon är helt krasst. 

 

Anna upplever inte att hon har fått det stöd hon behöver utan hon har fått tagit rätt på 

det själv. Hon säger att hon verkligen har fått kämpat. Hon är inte nöjd med det stöd hon 

fått och hon tycker att de sociala myndigheterna kunde ställa upp mer och ta reda på 

mer av de anhöriga. ” Om det är mammor, fruar eller barn eller... för de har ju levt 

nära personen. Jag menar, en missbrukare, det är ju bara lögner. När de har abstinens, 

de enda de tänker på är att de något så där kommer åt drogen eller spriten igen, det är 

ju så deras hjärna fungerar. Då kanske de anhöriga är ett mer stöd och kan tala om och 

berätta...men det är ju väldigt dåligt, utan de tar ju helt och hållet på missbrukaren, det 

är han eller hon som är i centrum.” 

 

Anneli upplever sig ha fått det stöd hon velat ha då hon egentligen inte velat ha någon 

hjälp eftersom hon är en person som vill klara sig själv. Hon upplever sig nöjd med det 

stöd hon fått genom Al-Anon. 
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Berit är nöjd med det stöd hon har fått men önskar att hon hade fått det tidigare, redan i 

barndomen, men på 50-talet då hon växte upp fanns det inte något stöd att få.  

 

Karin berättar att när dottern efter behandlingshemmet fick börja gå på kommunens 

Öppenbehandling (ÖB), blev de erbjuden anhörigstöd även där. ”... det var efter 

behandlingen, när hon var på ÖB och vi blev erbjuden anhörigstöd där men då var det 

fulltecknat så vi fick inte vara med. Och det kommer jag ihåg att jag tryckte det var 

väldigt… jaha, för jag kände att jag behövde verkligen det. Så jag meddelade dom att 

jag verkligen ville stå som första reserv eller om det skulle bli något mer men de hörde 

aldrig av sig. Så det fungerade inte”.  

På frågan om hon upplever sig ha fått det stöd hon behöver, säger Karin att hon hade 

önskat att det fanns någon där för henne från socialtjänstens sida. ”Men det var rörigt 

på soc, olika människor och det var inte någon riktig kontakt liksom. Jag upplevde det 

som att dom gjorde sitt jobb och sen gick dom hem, det vart inte den här relationen… 

eller det skapades inga relationer och det tror jag är nödvändigt om det ska fungera”.  

 

6.5 Stödets betydelse för anhörigas livssituation och välmående 

Avsnittet belyser stödets betydelse för respondenterna i form av hur deras hälsa och 

välmående har påverkats.  

 

Påverkan på anhörigas hälsa och välmående 

För Eva har stödet betytt en total omsvängning. Hon var fast besluten att hon kunde det 

här innan och visste hur man skulle göra. Sen insåg hon, när hon gick anhörigveckan att 

det var något hon själv måste komma underfund med. Det var hennes idéer omkring 

henne själv, och att hon var medberoende som hon själv behövde få insikt i. 

Hennes välmående har förändrats genom att hon anser sig själv må sämre i dagsläget, 

fast det är egentligen för att hon har börjat tagit tag i sitt liv. Hon har samtidigt som hon 

går på Al-Anon börjat att gå på KBT (kognitiv beteende terapi), för 

koncentrationssvårigheterna, och för värken i kroppen som hon ådrog sig 2003 innan 

hon kommit i kontakt med stödet. ”Jag mår sämre i kroppen och över huvud taget, men 

jag tror att man måste igenom skärselden för att komma fram till det där lilla, vi kan 

kalla paradiset.” 

När hon går på Al-Anon mötena mår hon bra. Att bara gå en delgivningsrunda är 

själsligt anser hon. Hon säger även att hon känner sig säkrare efter att fått stödet. Eva 
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har även börjat gå de tolv stegen själv och hon säger att gör man dessa steg och 

rannsakar sig själv ordentligt som man ska, så förändras livet. Man får en helt annan 

livssyn. 

 

Enligt Anna har Nar-Anon betytt allt för henne. ”För dit kan man gå om man vill prata 

om allting och man får skratta och gråta och alla är liksom i samma situation. Alla vet 

att idag är det jättebra, men imorgon, då kan det vara kaos. Det har givit mig 

jättemycket.” 

 

Stödet från Al-Anon har betytt mycket för Anneli, då hon tycker det är bra att folk 

lyssnar på henne utan att ifrågasätta eller tala om för henne hur hon ska göra. ”Det är 

ingen som avbryter, det är ingen som talar om att såhär måste du göra och så där ska 

du inte göra, och det tycker jag är jättebra. Och det är ju så att alla upplever 

situationen på olika sätt.” 

 Nu för tiden mår hon mycket bättre då hon sover bättre på nätterna. Hon är inte orolig 

på samma sätt längre och förr hade hon hjärtklappning, men det är så gott som borta nu. 

 

Berit hade innan hon fick anhörigstödet inget annat stöd alls omkring sig. Hon anser att 

stödet har haft all betydelse för henne, utan det skulle hon inte vara den hon var idag. 

 

Karin säger att stödet har haft en mycket stor betydelse för hennes hälsa och välmående. 

”Det har skett förändring och jag tror inte jag hade klarat mig så här bra om jag inte 

hade fått det här stödet, då tror jag nog att jag hade gått in i nån depression själv, det 

måste jag säga. Det hade jag nog gjort, för det har varit på randen både min make och 

jag, men vi har haft varandra och det har nog varit väldigt viktigt. Vi har haft en stark 

grundrelation och det behövs för att klara av det här, det tror jag”. 

 

Relationer 

Berit har fått bättre relation till sina döttrar då hon inte lägger sig i lika mycket och 

kritiserar dem längre, vilket hon gjorde hela tiden förut. ”Jag har fått bättre relation 

med mina barn. Jag jobbar ihop med min äldsta dotter”.  Hon berättar även att hennes 

relation till sin pappa har blivit mycket bättre. 
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Karin upplever att det var mycket i relationen till dottern som var förstört pga 

missbruket och anhörigveckan på behandlingshemmet var livsnödvändig för deras 

relation och för att hitta tillbaka till någon slags grundkontakt med dottern. Hon 

upplever även att hon och maken fått en djupare relation eftersom de har arbetat så hårt 

med sin egen relation till varandra. 

 

Coping 

Eva känner sig inte lika vilsen idag och hon kan säga ifrån på ett annat sätt. Innan satte 

hon andra först hela tiden i stället för att tänka på sig själv och sina egna behov. 

 

Efter stödet så berättar Anna att hon blivit mycket lugnare och hon tar saker och ting på 

ett helt annat sätt. Innan fick hon panik när det var något och hon startade ofta bråk men 

det gör hon inte längre. Nu bryr hon sig inte, för att hon vet att nästa dag är det något 

annat. Hon har också insett att det inte är någon idé att älta i gamla saker som har hänt 

eller som har varit utan man måste jobba framåt med missbrukaren och med sig själv. 

 

Genom stödet har Berit blivit öppnare och vågar dela med sig mer av sina erfarenheter, 

hon tycker att det är skönt att slippa leva under hemligheten att familjemedlemmar är 

alkoholister. Hon försöker leva upp till att vara mer ödmjuk och hon låter saker som 

retar upp henne rinna av lättare. Hon har inte längre ”hämndtänket” som hon hade innan 

stödet. Hon tycker att det är skönt att slippa skammen som hon har levt med som barn 

då hennes båda föräldrar var alkoholister. Självförtroendet har blivit bättre och hon har 

blivit starkare i sig själv då hon vågar ge sig ut på resor osv. ” Nu vågar jag berätta för 

människor om min situation och det kan hjälpa många människor, att jag vågar öppna 

mig själv. Det är inte så farligt och att den här hemligheten som fanns en gång i 

världen, inte längre finns kvar”. 

 

Karin berättar:” Inte minst det att jag anklagade mig själv så fruktansvärt, jag höll 

liksom på att gå under i det. Där fick man ju hjälp (på anhörigveckan) att förstå att det 

är ju inte mitt fel, så det var livsnödvändigt”. Karin upplever stödet som processer man 

går igenom och att hon har växt som människa och att hon har kommit ut starkare från 

denna upplevelse. Hon berättar att hon upplever att dottern också har utvecklats och gått 

framåt och säger att i och med dotterns framsteg går även hon framåt och kan släppa det 

gamla på ett annat sätt. 
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6.6 Myndigheters roll 

I slutet av intervjun fick respondenterna frågan om de hade något mer som de ville 

tillägga eller ge uttryck för när det gäller anhörigstöd. Några av dem ville ta upp vissa 

saker som de ansåg viktiga när det gäller anhörigstödet. 

 

Eva anser att det ska finnas stöd från myndigheter till anhöriga så att de lättare kan ta 

sig till de olika stödorganisationerna som finns för anhöriga. ”Det finns verksamheter 

som har kamratstödjande eller har stöd för anhöriga, men det är ju att nå dem också, 

och det tycker jag ligger på kommunen och det ligger på landstinget och det ligger på 

regeringens ansvar att se till att få folk uppmärksam.” 

Hon tycker att vi människor har ett ansvar att titta på varandra, att stötta varandra och 

finnas där för varandra och anser även att man ska utbilda kuratorer som stöd till 

anhöriga. 

 

Socialtjänsten 

Eva vill att anhörigas situation bör finnas med på utbildningsplanen till dem som 

utbildar sig inom dessa områden, exempelvis socialsekreterare. Att redan under 

utbildningen ta in behandlingsfolk som berättar om vad anhörigstöd är för något och att 

man profilerar AA, Na och andra organisationer, så att människor vet om att de finns.  

 

Anna anser att det är många missbrukare som går på stan och det tycker hon är fel av de 

sociala myndigheterna. Hon tycker att de som är i ett missbruk ska tas om hand, 

antingen med tvång eller inte, men de ska inte gå ut på stan och kvittera ut pengar från 

socialtjänsten. ”När han (sonen) satt där inne, inte ska de ge honom pengar, det tycker 

jag är hemskt fel, utan han ska tas om hand och lås in honom, kanske en vecka eller 

fjorton dar, eller tills det klarnar till i huvudet.”  

 

Karin vill lyfta fram vikten av personligt engagemang från socialsekreterarna. Hon 

upplever att det är oerhört viktigt med att man som anhörig känner att socialsekreterarna 

verkligen bryr sig om missbrukaren och de anhöriga. Karin påpekar att man som 

anhörig hamnar i någon slags beroendeställning gentemot socialsekreteraren och de som 

beslutar om eventuell behandling. Beroendeställningen i form av väntan på beslut 

upplevdes av Karin som ett skräckscenario. ”Hade det inte gått igenom då, då hade jag 
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gått under, och hon med (dottern), då trodde jag att hon skulle ta livet av sig. Jag var 

livrädd för det”. 

 

6.7 Droger 

Anna tycker också att det är fel att droger narkotikaklassas olika, vissa är 

narkotikaklassade, medan andra bara ses som hälsofarlig dryck.  Hon säger att det finns 

många droger som inte är narkotikaklassat men som används väldigt mycket av 

missbrukare i stan och som utgör en lika stor tragedi för missbrukaren och dennes familj 

som de droger som är narkotikaklassade. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om vår studie. Vi kommer att börja med 

en metoddiskussion som innehåller våra tankar och reflektioner över metod och 

genomfarandet av studien. Därefter kommer vi  reflektera över resultaten av studien, har 

det framkommit något som vi anser intressant och har arbetet med studien resulterat till 

nya frågeställningar och funderingar ur vår synpunkt. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I våra förberedelser inför uppsatsen hade vi tänkt göra en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning. Undersökningen skulle bestå av en enkät som skickades till 

behandlingshem runt om i Sverige och som skulle kartlägga vilket slags anhörigstöd 

som behandlingshemmen erbjuder anhöriga. En enkät skulle även skickas ut till 

anhöriga som genomgått stödet på behandlingshemmet för att undersöka deras 

upplevelser och behov av stödet. Svårigheten av att komma i kontakt med anhöriga som 

har varit hemma ett tag efter genomgånget stöd var stor och vid närmare eftertanke kom 

vi fram till att vår fokus låg på anhörigas upplevelser av anhörigstöd, vilket ledde till att 

vi beslutade oss för att göra en kvalitativ studie.  

 

Vårt metodval dvs att genomföra en semistrukturerad intervjustudie kändes för oss 

självklar. Vi är inte speciellt erfarna intervjuare vilket gjorde att vår utformade 

intervjumall blev en trygghet för oss under intervjutillfället. Den bidrog till att vi kunde 

hålla fokus på de områden vi var intresserade av. 

Svårigheten att komma i kontakt med anhöriga gjorde att vi endast fick kvinnor till vår 

undersökning. I Al-Anongruppen som vi besökte fanns en man som sa sig vara 

intresserad att ställa upp på en intervju. Tyvärr var han en av våra bortfall då vi senare 

inte lyckades få kontakt genom telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Vi 

kan ställa oss frågan om resultatet hade blivit desamma om hälften av våra respondenter 

hade varit män?  

 

Tidsbristen var för oss vår största fiende i vårt arbete. Det känns som vi hade kunnat 

analysera respondenternas svar mer djupgående om vi har haft mer tid på oss men vi är 

dock nöjda med analysen och vad som framkom av den. Det är alltid lätt att vara 
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efterklok och så här i efterhand inser vi att vi skulle ha lagt lite mer tid på själva 

analysdelen i arbetet. 

 

Att vi har varit två författare ser vi som en fördel. Vi har kunnat ventilera våra frågor 

och funderingar med varandra och vi har utnyttjat våra styrkor i arbetet med 

undersökningen. Den ena har varit bra på en sak medan den andre har varit bra på något 

annat. Samarbetet har fungerat utmärkt, en stor del av detta beror på att vi har känt 

varandra i många år och vi har haft en öppen och ärlig kommunikation. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I början av vårt arbete ägnade vi en stor del åt litteraturgenomgång för att sätta oss in i 

ämnet. Vi blev förvånade över att det fanns så mycket litteratur och tidigare studier att 

tillgå eftersom vi trodde att ämnet anhöriga och anhörigstöd till missbrukare inte var så 

mycket studerat. En intressant studie var Hansson och Zetterlinds utvärdering (2004) av 

tre olika stödprogram för anhöriga till alkoholister. Utvärderingen visar på en 

signifikant skillnad i anhörigas copingbeteenden inom alla tre stödprogrammen efter 12 

månader men utvärderingen kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan 12 och 

24 månader i förändringar i anhörigas copingbeteenden. Vi tycker detta är mycket 

intressant, kan det vara så att anhöriga till missbrukare genomgår en lång process som 

också kräver ett långt och kontinuerligt stöd för att fortsätta utvecklas. Vi tror att både 

socialtjänsten och behandlingshemmen som tillhandahåller stödet överskattar 

stödåtgärden. Bara för att man som anhörig har fått ett speciellt stöd innebär inte detta 

att man som anhörig helt plötsligt mår bra och inte längre behöver stöd. Det är efter 

stödåtgärden som de anhörigas verkliga arbete börjar. Det är då som de ska klara av att 

genomföra det de har lärt sig ute i vardagslivet och med detta kommer nya frågor, 

funderingar och situationer för den anhörige att ta sig igenom. Vi tror att för att fortsätta 

att utvecklas behöver anhöriga ett långvarigt stöd. 

 

7.2.1 Anhörigas behov till stöd 

Vad som framkom i intervjuerna var att de anhöriga mådde sämre innan de fick stödet. 

Anhöriga upplevde tiden innan stödet som kaotiskt och flera av dem uttryckte att de inte 

visste hur de skulle bete sig i förhållande till missbruket. Alla anser att deras hälsa har 

påverkats på något sätt, om inte fysiskt så upplever de att den psykiska hälsan har 
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påverkats. Våra slutsatser av detta innebär att hälsa är mer än bara sjukdom, hälsa är ett 

tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande enligt WHOs definition. Av 

WHOs begrepp på hälsa framkommer det en helhetssyn – inte bara individens 

biologiska, psykiska och sociala dimensioner inkluderas utan även den sociala 

omgivningen (Medin, & Alexanderson, 2000), denna sociala omgivning lever anhöriga i 

dagligen och den påverka deras hälsa i högsta grad. 

 

Flera av de intervjuade upplevde mycket frustration då de inte visste hur de skulle 

hantera problemet. De var ofta arga, kontrollerande eller tog på sig för mycket ansvar.  

Vi tolkade detta som tecken på att anhöriga till missbrukare upplever en brist av 

empowerment. Komponenterna av empowerment är bla förmågan att fatta bra beslut, att 

man upplever självförtroende och säkerhet samt sin tillgång till information (Kosciulek, 

2005). Innan stödet uttryckte anhöriga upplevelser av att inte ha kontroll och att de inte 

visste hur de skulle agera och förhålla sig till missbruket. De kände sig maktlösa inför 

missbruket, det var som att missbruket styrde deras liv och att de själva inte hade 

förmågan att ta kontrollen över sina liv. Flera upplevde sig inte ha något självförtroende 

och de flesta upplevde en osäkerhet. Vi kan även identifiera bristande locus of control 

(Millet, 2005) i respondenternas berättelse och då främst upplevelsen av den interna 

locus of kontrollen dvs anhörigas upplevelser av att inte själva kunna påverka 

situationen.  

 

En reflektion över respondenternas bakgrund visade att tre av fem respondenter anser 

sig ha levt med missbruk under hela deras livstid. Eva hade både morfar och farfar som 

missbrukare, Anna hade växt upp med en far som var alkoholist och hennes son har 

senare utvecklat ett missbruk. Berits fosterföräldrar var alkoholister och hon gifte sig 

senare med en alkoholist. Vad är det som gör att kvinnor som växer upp med missbruk 

ofta finner missbrukande partners senare i livet? Det är en mycket intressant fråga och 

man kan fråga sig hur stort inflytande vår uppväxtmiljö har på människor. 

 

Alla respondenter upplevde sin hälsa som sämre innan de fick stödet. De upplevde både 

en fysisk och psykisk ohälsa och talade om oro, ångest, fysiska besvär som ex 

hjärtklappning och sömnproblem. Att anhöriga påverkas av att leva i en livsvärld som 

innehåller missbruk är inte något nytt men vi anser ändå att det är viktigt att 

uppmärksamma detta.  Vi upplever att missbruksvården är så fokuserad på den 
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beroende att anhöriga och deras situation ofta glöms bort eller kommer i skymundan. 

Det beräknas finnas ca 300 000 alkoholmissbrukare (CAN, 2008) och uppskattningsvis 

ca 30 000 ”tunga” narkomaner (Johansson & Wirbing, 2005) i Sverige. Om vi leker 

med tanken att bakom varje missbrukare finns 4 anhöriga som också påverkas av 

missbruket, får vi den svindlande siffran 1 320 000 personer. Det innebär att över 1,3 

miljoner människor i Sverige har anhöriga som missbrukar och som i sin tur också 

påverkas negativt av missbruket vilket gör denna fråga till en stor samhälls- och 

folkhälsofråga enligt vår synpunkt.  

 
7.2.2 Anhörigas kontakt med stödet 

Två av respondenterna har haft stöd omkring sig genom sitt sociala nätverk. Detta stöd 

har upplevts som mycket betydelsefullt för dem. Både Karin och Eva upplevde stöd av 

sitt sociala nätverk och vikten av att få kunna prata öppet om problemet med släkt och 

vänner upplevdes som befriande. I litteraturen kan man finna stöd om det sociala 

nätverkets betydelse, bl a genom den sk buffertmodellen (Orth-Gomer, & Perski, 1999). 

Buffertmodellen innebär att det sociala stödet en människa har och dess betydelse för 

hälsan kommer till känna då individen utsätts för påfrestningar och stödet fungerar som 

en buffert för att motverka ohälsa. Det finns forskning som har undersökt 

buffertmodellens effekter. Genom den sk krav-kontrollmodellen, har man bl a kommit 

fram till att det sociala stödet mildrar de skadliga effekter som ett arbete kan ha när man 

arbetar i en påfrestande miljö med psykosocial stress.  

 

Vi ställer oss frågan varför tre av respondenterna inte tog sitt sociala nätverk som stöd. 

Kan det vara så att de upplever skam och skuld som gör att de inte vill berätta om sin 

situation? Berit antydde just detta i sin intervju. Hon sade sig uppleva skam över att 

modern drack och att hon levde med en familjehemlighet under sitt äktenskap med en 

alkoholist. Kan det även vara orsaken till att bara två av fem respondenter själva tog 

kontakt med socialtjänsten för hjälp?  

 

Flera av respondenterna har haft kontakt med socialtjänsten varav två av dessa, Anna 

och Karin, var mammor till blandmissbrukare och tog själv kontakt med socialtjänsten. 

Endast en partner till alkoholister har haft kontakt med socialtjänsten och det var 

Anneli. Denna kontakt var dock inte av frivillig art från Annelis sida utan kontakten 

upplevdes som påtvingad och irriterande.  Enligt socialtjänstlagen (SoL) 2.kap, 2 §, har 
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kommunerna det yttersta ansvaret att kommuninnevånarna får det stöd och den hjälp de 

behöver. Socialtjänsten kan ses som en skrämmande myndighet och det kan av 

”vanliga” människor uppfattas som skamfullt att behöva ta hjälp av socialtjänsten. Det 

leder oss in på människors attityder och värderingar när det gäller att klara sig själv. Vi 

tror att det finns en djupt rotad värdering inom oss att man ska klara sig själv och inte 

vara samhället till last. Dessa värderingar och attityder kan leda till att människor istället 

lider i det tysta och drar sig för att söka hjälp vare sig det gäller stöd från sitt nätverk 

eller ifrån myndigheter. 

 

Flera respondenter har kommit i kontakt med anhörigstöd först när deras familjemedlem 

har genomgått en behandling och stödet har kommit från behandlingshemmet där deras 

anhörige behandlades. Endast Karin fick stöd innan anhörigveckan och detta skedde 

genom socialtjänstens försorg. Alla har blivit erbjuden anhörigvecka på 

behandlingshemmen och det har varit på inbjudan från den beroende dvs den beroende 

har makten om vilken anhörig som ska få gå på anhörigveckan.  

 

De flesta av respondenterna har kontakt med organisationerna Al-Anon och Nar-Anon 

(tolvstegsprogrammets anhörigstöd). Denna kontakt togs genom peppning från den 

beroende som själv hade kontakt med AA eller Na. De upplever ett stort stöd från 

organisationerna och mötena men tyvärr finns inte detta stöd i alla städer och orter runt 

om i Sverige. Frågan vi ställer oss är vart ska anhöriga som inte har detta stöd på sin 

hemort ta vägen? Finns det någon annan organisation eller myndighet som erbjuder stöd 

för anhöriga istället?  

 

7.2.3 Vilket stöd har anhöriga erbjudits 

Det anhörigstöd som de anhöriga har erbjudits är anhörigvecka där man får byta 

erfarenheter med varandra. De har på anhörigveckan fått insikt i sig själva och i 

situationen och fått ut mycket av att berätta om sina egna erfarenheter och få lyssna på 

andra. Anhörigveckan har bestått av att bl a få sitta i cirkel och berätta var och en i 

turordning om sina erfarenheter, de har fått läsa litteratur om ämnet, sett filmer och fått 

utbildning om missbruk. Berit fick uppleva konfrontation med den beroende på 

anhörigveckan. Konfrontation var något som var vanligare under anhörigveckorna förr 

och de flesta behandlingshem har nu slutat med denna form av behandling. De anhöriga 

berättar att anhörigstödet som de fått har varit väldigt givande både själsligt och 



 

34 

kroppsligt. De beskriver anhörigstödet som en process som de går igenom och 

utvecklats i.  

Att förändra ett beteende är ingenting som man gör i en handvändning utan det är en 

lång och mödosam väg att vandra. Själva förändringsprocessen kan beskrivas utifrån 

stadiumindelningsmodellen (Orth-Gomer, & Perski, 1999). Det är en modell som delar 

in själva processen i 5 olika stadium som innefattar följande: 

Stadium 1. Det omedvetna stadiet. Här är man omedveten om problemet och man 

ännu inte uppmärksammat problemet eller beteendet. 

Stadium 2  Det medvetna stadiet. Här blir man medveten om problemet och funderar 

på att göra en förändring. 

Stadium 3 Förberedelsestadiet. Här förbereder man sig till förändring men har ännu 

inte startat förändringen. 

Stadium 4 Handlingsstadiet. I detta stadiet utför man själva förändringen. 

Stadium 5  Vidmakthållande. Här inriktas individens krafter på att förhindra återfall 

och på att försöka vidmakthålla förändringen som man har gjort. 

 

Behandlingshemmen har ofta anhörigveckor eller utbildningar för anhöriga. Problemet 

med det, som vi uppfattar det, är att det är på den beroendes villkor som anhöriga blir 

inbjudna att delta. Det innebär att än en gång är det den beroende som har makten om 

vem som ska bli inbjuden till anhörigstödet. Många behandlingshem har också en gräns 

för hur många anhöriga den beroende får bjuda in till anhörigveckan.  

 

De flesta av respondenter har även fått stöd av Al-Anonmöten och Nar-Anonmöten. 

Mötena upplevs som väldigt givande i form av att få gå dit och känna att det finns de 

som lyssnar utan att döma och att de får höra på andras erfarenheter. De önskar att de 

skulle finnas fler grupper och fler dagar i veckan.  

 

Både anhörigstödet på behandlingshemmen och stödet från Al-Anon och Nar-Anon sker 

i form av gruppstöd. Definitionen av vad en grupp är kan i allmänhet betecknas som en 

samling människor som integrerar på ett visst sätt och dela vissa gemensamma mål eller 

intressen (Dimbley & Burton, 1997). Fördelarna med gruppstöd lyfts fram av alla 

respondenterna. De talar om en positiv upplevelse av att få uttrycka sina känslor till 

människor som är i samma situation som dem själva. Upplevelsen av att gruppen förstår 

deras situation och att få tala till punkt utan att någon avbryter ses som befriande. De 
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tycker att det känns som en lättnad att få ta del av andras liknande situation och att få 

dela med sig av sina egna erfarenheter till andra. 

 

Så som vi tolkar de anhöriga så är de nöjda med det stödet de fått, men de önskar att det 

fått det tidigare och i större utsträckning och att det borde vara upp till de anhöriga och 

inte upp till de beroende vem som ska få en anhörigvecka eller anhörigstöd i sin 

situation som anhörig.  

 

7.2.4 Stödets betydelse för anhörigas livssituation och välmående 

Alla respondenter upplevde stödets betydelse som oerhört viktigt för dem och deras 

välmående. Känslan av att någon finns där som lyssnar och förstår den anhörige 

uppfattas som mycket betydelsefullt för de anhöriga som deltagit i studien. Att få 

verktyg att hantera situationen ger ett bättre välmående och upplevs som en stärkande 

känsla. De har fått bättre självförtroende och blivit starkare i sig själva och har lärt sig 

att säga ifrån mer. Sömn, frustration och humöret upplevs ha blivit bättre då de lärt sig 

att hantera situationen bättre. De upplever sig ha blivit lugnare och kan ta saker och ting 

på ett helt annat sätt än innan.  

 

I Ort-Gomer och Perski (1999) redogörs för Antonovskys teori om copingstrategier. 

Strategierna bedöms utifrån graden av förnuft, flexibilitet och framsynthet. Med förnuft 

menas individens förmåga att uppfatta stresskällan på ett objektivt och korrekt sätt. Med 

flexibilitet menas individens repertoar av flera olika copingstrategier, att man har flera 

olika strategier för att lösa problem (ju fler man har desto bättre flexibilitet) och att 

individen är villig att använda dessa strategier. Framsynthet innebär att man har 

förmågan att se vilka följder det blir av en viss strategi.  Saknar man framsynthet kan 

det leda till att den lösning som man valde är i det långa loppet en sämre lösning än det 

ursprungliga problemet.  

Vår tolkning visar att de anhöriga som deltog i studien har utvecklat sina 

copingstrategier och att det visar sig i form av deras upplevda hälsotillstånd efter stödet. 

Anhörigstödet ger anhöriga verktyg att på ett bättre sätt klara av att hantera situationen. 

Att som anhörig får lära sig identifiera missbruket, och att få lära sig nya 

copingstrategier leder till att ens förnuft, flexibilitet och framsynthet växer och 

utvecklas. Om man har bra copingstrategier i livet och klarar av att tackla olika problem 

som uppstår har man också KASAM som betyder upplevelse av känsla och 
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sammanhang dvs man har en förmåga att läsa och förstå sig själv och sin egen situation 

och att kunna hitta hanterbara lösningar på sina problem. KASAM ger upplevelser av en 

meningsfull tillvaro (Orth-Gomer, & Perski, 1999).  

Resultatet antyder hur viktigt stödet är för anhöriga och det ger en indikation på att man 

bör försöka stätta in stödet till anhöriga i ett tidigare stadie än vad som idag sker. 

Svårigheten med detta är att nå de anhöriga, om skam eller andra orsaker hindrar 

anhöriga att söka hjälp hur ska då myndigheter och hjälporganisationer veta vilka som 

behöver stöd? 

  

7.2.5 Övriga åsikter från anhöriga 

Tre av fem respondenter hade övriga åsikter om anhörigstödet som de ville ta upp i 

intervjuerna. Alla tre hade synpunkter på socialtjänsten och deras agerande. Eva ville att 

socialsekreterare skulle bli mer informerad om anhörigas situation och hon får medhåll 

av Anna som anser att socialsekreterarna borde ta de anhöriga till hjälp för att komma 

till rätta med missbruksproblematiken. Karin efterlyser ett mer personligt engagemang 

ifrån socialsekreterarna och Anna tycker att socialsekreterarna stjälper missbrukaren 

mer än de hjälper personen i fråga. Eva kom med förslag att socialsekreterarna skulle 

erbjuda sitt stöd till anhöriga genom exempelvis följa med den till Al-Anonmöten och 

introducera dem till stödet. Vi kan inte svara på hur mycket utbildning och information, 

om anhörigas situation och anhörigstöd, socialsekreterare får under sin utbildning och i 

sitt arbete. Men vi kan se detta som en intressant och relevant frågeställning till en ny 

studie. 

 

Att uppmärksamma anhörigas situation i missbruk och beroendeproblematiken är för 

oss en viktig aspekt. Denna studie har visat att missbruk inte är ett individproblem utan 

att det är ett familjeproblem. Anhöriga till missbrukare påverkas i högsta grad av 

missbruket och även de behöver hjälp, stöttning och rådgivning för att uppnå hälsa och 

välmående i deras livssituation. 
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Bilaga 1 
10. Bilagor 
 
Mall för telefonsamtal till deltagare i studien.                                                                                              

 
Presentation av oss som utför studien. 
– Jag heter …… och vi träffades på Al-Anon mötet härom veckan. Jag ringer för 

att informera dig lite mer om intervjun, studiens syfte och om du är intresserad 
av att delta, bestämma intervjutillfälle. 

 
Information om studiens syfte. 
– Vi läser rehabiliteringsprogrammet på Mittuniversitetet och den här studien är 

vårt C uppsatsarbete. Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av 
anhörigstöd. Studien kommer att belysa vilket slags stöd en anhörig erbjuds och 
hur stödet har upplevts.  
 

Intervjuns upplägg 
– Intervju kommer att ta ca 45 minuter till 1 timme och vi vill gärna spela in 

intervjun på band för att vi lättare ska komma ihåg vad du har sagt. Den 
inspelade intervjun kommer att skrivas ner på data och därefter kommer bandet 
att raderas.  Du kommer att vara helt anonym i undersökningen. Din intervju 
kommer bara att användas i den här undersökningen. Intervjun är helt frivillig 
och du avbryta intervjun när du vill.  
 

– Intervjun kommer att bestå av tre delar. I den första delen får du kort beskriva 
din bakgrund ex din ålder, hur lång tid din anhöriga har missbrukat och hur lång 
tid det tog innan du fick den hjälp och stöttning som du behöver. Den andra 
delen av intervjun fokuserar på vilket slags anhörigstöd som du har fått och dina 
upplevelser om stödet. Den tredje delen fokuserar på dina reflektioner av 
anhörigstödet, om du har fått det stöd du behöver eller om du saknar något i 
anhörigstödet. 
 

– Är du fortfarande intresserad av att vara mer i studien? 
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Bilaga 2 
Informationsmall till deltagarna vid intervjutillfället 

 
• Intervjun är helt anonym, det kommer inte att framgå vad du har sagt och det 

är bara vi tre som vet vad du har svarat. I uppsatsen kommer du att beskrivas 
med ett annat namn än ditt eget tillsammans med din ålder. 

 
• Allt du säger till oss kommer att raderas, vi kommer att förstöra banden som 

spelas in. 
 

• Säg till under intervjun om du vill ha en paus. 
 

• Du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill. Du behöver bara säga 
till om du inte vill svara. 

 
• Säg till om du inte förstår någon fråga så kommer jag att försöka förklara 

den. 
 

• Du får även avbryta intervjun när du vill. 
 

• Om du känner att du ångrar något som du sagt under intervjun är det bara att 
kontakta oss så stryker vi det. Om du har några frågor eller vill tillägga 
någonting kan du också höra av dig till oss. 

 
• Uppsatsen kommer att finnas på Mittuniversitetet som offentlig handling. 

Om du vill ha ett ex så får du det. 
 

• Bisittaren kommer inte att säga något under själva intervjun men kommer i 
slutet av intervjun eventuellt att ställa följdfrågor på det du har sagt. 

 
• Intervjun kommer att bestå av tre delar. I den första delen får du kort beskriva 

din bakgrund ex din ålder, hur lång tid din anhöriga har missbrukat och hur lång 
tid det tog innan du fick den hjälp och stöttning som du behöver. Den andra 
delen av intervjun fokuserar på vilket slags anhörigstöd som du har fått och dina 
upplevelser om stödet. Den tredje delen fokuserar på dina reflektioner av 
anhörigstödet, om du har fått det stöd du behöver eller om du saknar något i 
anhörigstödet. 

 
• Har du några frågor eller funderingar innan vi börjar? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

� Hur gammal är du? 
� Vilken relation har du till den beroende? 
� Hur länge har den beroende missbrukat? 
� Lever ni i samma hushåll? 
� Är den beroende aktiv nu? 
� Hur lång tid tog det från du upptäckte missbruket till att du fick stöd som 

anhörig? 
 
 
Anhörigstöds frågor 

� Kan du berätta lite om dina upplevelser som anhörig innan du fick stöttning i din 
anhörig situation? 

� Kan du beskriva vilket slags stöd som anhörig du har fått? 
� Vilka myndighet, företag eller organisationer har hjälpt dig i din 

anhörigsituation? 
� Hur/när kom du i kontakt med dem? 
� Vilken betydelse har stödet haft för din som anhörig? 
� Har det skett någon förändring i hur du mår som anhörig efter stödet? 

 
 
Avslutande frågor 

� Upplever du att du har fått det stöd som du behöver i din situation som anhörig? 
� Är du nöjd med stödet som du har fått? 
� Om du fick bestämma hur skulle då anhörigstödet se ut? 
 

 


