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Sammanfattning  

 
Denna uppsats handlar generellt om hjälp och stöd för anhöriga till alkohol- och 

narkotikamissbrukare, och berör specifikt den hjälp som finns att tillgå inom Sundsvall 

kommun, hur den uppfattas, samt vilken hjälp och stöd som önskas. Tidigare forskning har 

påpekat att hjälp och stöd kan vara av vikt då det finns vissa risker förknippat med att vara 

anhörig till en missbrukare. Dock anser inte alla att det är ett problem vilket också gör att den 

ökade medikaliseringen i vårt samhälle kan ha en negativ inverkan på vissa anhöriga, till 

exempel kan det leda till att människor placeras i fack. Det kan samtidigt betyda att andra blir 

hjälpta. Vi har gjort en kvalitativ studie med semi- strukturerade intervjuer. Det vi kommit 

fram till genom våra intervjuer med anhöriga från olika grupper i samhället är att det finns 

olika behov hos de anhöriga, vilka kan tillgodoses av den hjälp som finns att tillgå i 

Sundsvalls kommun. Majoriteten av de anhöriga vi varit i kontakt med har inte sökt hjälp, och 

vet heller inte vad som finns att tillgå. Olika faktorer som till exempel skuld och skam kan 

hindra anhöriga från att söka hjälp. De anhöriga påpekade en känsla av maktlöshet och 

okunskap kring hur de ska förhålla sig till ett missbruk. 

 

Svenska nyckelord: Anhörig, alkohol och narkotika, missbruk, medberoende, hjälp och stöd. 

Engelska nyckelord: Relatives, misuser, codependency, help for relatives, alcohol, drugs. 



 

 

 

Förord 

 

Vi vill säga att trots alla negativa konsekvenser ett missbruk kan medföra, så har det varit 

lärorikt att få höra det positiva som de anhöriga haft att säga om sina erfarenheter av att vara 

anhörig till en missbrukare. Vi vill tacka alla som har bidragit och medverkat till att vi har fått 

ihop denna uppsatts och hoppas att vi med denna uppsatts ska kunna sprida ny information, 

allt för att försöka nå en så optimal situation som möjligt för de anhöriga. Detta tar vi med oss 

i våra tankar, men också i vårt kommande arbete som social arbetare. 

Tack! 
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Inledning  

I Sverige finns det cirka 300 000 personer som missbrukar alkohol, det vill säga att det 

medför medicinska och sociala risker. Personer med problematiskt narkotikamissbruk 

uppskattas vara 29 500 (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2011). 

Bakom dessa personer med missbruksproblematik finns anhöriga, som föräldrar, barn och 

syskon. Uppskattas det bakom varje missbrukare finns fem anhöriga kan det påstås finns cirka 

1 647 500 anhöriga i Sverige. Anhöriga till alkohol- och narkotikamissbrukare kan visa 

symtom som är både psykiska och fysiska, till exempel sömnproblem, trötthet, problem med 

mat och vikt, och allmänt dålig hälsa (Orford, Velleman, Copello, Tempelton & Akanidomo, 

2010b). Zetterlind (1995) skriver att forskning i många år har visat på risken för anhöriga till 

missbrukare att själva utveckla ett missbruk, hon menar därför att det är av stor betydelse att 

anhöriga erbjuds stöd och hjälp. Zetterlind (1999) menar att det bland annat kan vara att lära 

sig att hantera stressen som sjukdomen medför. En ändring gjordes 2009 i Socialtjänstlagen 

(2001:453) 5 kap. 10 §. Den säger nu att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för 

de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, eller den som stödjer en 

närstående som har funktionshinder (Sveriges riksdag, 2012).  

 

Tidigare forskning har mestadels koncentrerats till alkoholhustrun och dennes situation. Detta 

vilar på antagandet om att hustrun ansågs ha komplexa behov samt en psykiatrisk störning 

med beroendekonflikter som gjorde att hon valde en alkoholiserad man (Kindstedt et al., 

1995). Senare har man kommit fram till att alkoholhustruns mående var en reaktion på 

mannens drickande (Ibid). Samtidigt kan man tänka sig att andra grupper av närstående har 

utelämnats, bland annat föräldrar, barn och syskon, som även de kan ha behov. Vårt arbete 

intresserar sig därför på vilka behov som andra anhöriggrupper kan tänkas ha. Finns det behov 

hos andra nära anhöriga, och hur ser det i så fall ut?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge förståelse för hur anhöriga till missbrukare upplever sin 

livssituation och undersöka om det har behov av stöd samt om deras behov kan tillgodoses 

utifrån de resurser som finns i Sundsvall kommun. Vi vill även undersöka om behovet av 

hjälp kan se annorlunda ut beroende på vilket typ av missbruk och vilken relation den 

anhörige har till den som missbrukar. Vi vill utöver detta analysera vårt emiriska material med 



 

 

 

hjälp av begreppet medikalisering som en teoretisk utgångspunkt, utifrån den ökade 

medikaliseringsprocessen som Lindqvist (1997) menar pågår i dagen samhälle.  

 

• Vilken hjälp finns för anhöriga? 

• Hur är hjälpen utformad? 

• Vilken hjälp efterfrågas? 

• Vilka söker sig vart och varför? 

 

Metod  

Backman, T Gardelli, V Gardelli & Persson (2012) skriver att i kvalitativa studier är forskaren 

intresserad av att studera människors uppfattningar och upplevelser för att nå förståelse för 

ämnet. Utifrån denna beskrivning valde vi att göra en kvalitativ studie, detta eftersom vi ville 

koncentrera studien till de intervjuades berättelser. Vi ville lyssna till hur de anhöriga 

upplevde sin situation, samt hur deras uppfattning av hjälp och stöd såg ut.  

 

Datainsamling 

Vårt arbete startade med en tematisering och planering vilket enligt Kvale och Brinkman 

(2009) innebär att man formulerar ett syfte till undersökningen och dess upplägg, vilket vi 

gjort. För att komma framåt och skapa en intressant forskningsfråga fortsatte vi vårt arbete 

med sökning och genomgång av tidigare forskning. Patel och Davidsson (2011) skriver att för 

att kunna komma fram till en problemformulering bör forskaren ha en relativ god kunskap 

inom området, med det menas att en del av litteraturen måste genomgås. Efter genomgång av 

tidigare forskning utarbetade vi en problemformulering som vi sedan haft som en av 

utgångspunkterna i vårt arbete. Backman et al. (2012) menar att vetenskap bygger på tidigare 

forskning och relaterar till den. De menar även att den egna studien bör bygga vidare på 

tidigare forskning. Enligt Jesson, Matheson och Lacey (2011) måste inklusion och 

exklusionskriterierna vara tydliga för att de ska kunna hjälpa forskaren att besvara 

forskningsfrågan. För att avgränsa våra sökningar valde vi att inkludera; anhöriga till alkohol- 

och narkotikamissbrukare. Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från år 1995 och 

framåt. Språk: svenska och engelska. Det vi valde att exkludera var; anhöriggrupperna 

alkoholhustrun, sambo, grannar och vänner och anhöriga yngre än 18 år. Dessa kriterier 

hjälpte oss att hålla oss till det som var relevant utifrån syftet med studien. 



 

 

 

Backman et al. (2012) skriver att en metod för att hitta litteratur (samla in data) är att söka i 

databaser på Internet, och att universitetsbiblioteken kan bidra med bra resurser. Vi använde 

oss av Mittuniveritetets (miun´s) sökmotorer. Vi började vår sökning på bibliotekets startsida 

med svenska sökord: anhörig, medberoende och hjälp och stöd till anhöriga. Dessa sökord gav 

oss bland annat träff på några tidigare studentuppsatser inom vårt ämne. Vi läste igenom dessa 

och fördjupade oss i en del av de författare som de refererat till, vi fortsatte därefter att söka 

på dessa författares namn. Efter dessa sökningar valde vi att söka vidare inom dessa 

ämnesdatabaser. Vi fick fram sex artiklar och två avhandlingar som stämde med våra 

inklusions- och exklusionskriterier. För att få information kring anhörigvård inom Sundsvalls 

kommun sökte vi på Sundsvalls kommuns hemsida och tog där del av information och kunde 

på så vis också ta kontakt med olika hjälporganisationer, både inom frivillig- och 

kommunalsektor.  

Efter forskningsgenomgången fortsatte vi vårt arbete med att dela upp intervjuerna. Vårt mål 

var att utföra och använda oss av sex intervjuer, detta utifrån att vi ville ha två respondenter ur 

respektive anhöriggrupp. Tanken var att det skulle ge större tillförlitlighet till vårt resultat. 

Dock blev enbart fyra av dessa användbara i vår studie, vilket bedömdes vara tillräckligt för 

att göra jämförelser. Anledningen till detta var att intervjuguiden som användes i de två första 

intervjuerna inte var tillräckligt utformad för att besvara alla våra frågeställningar. Våra 

intervjuer var uppbyggda efter en intervjuguide där vi formulerade frågor utifrån syftet. 

(Intervjuguiden finns som en bilaga i slutet av rapporten). Intervjuguiden gjorde vi 

tillsammans, utefter det Kvale och Brinkman (2009) benämner som manusskrivande. Det 

innebär att intervjuguiden förbereds genom förslag på teman, intervjufrågor och dess ordning. 

Vi valde att göra semi- strukturerade intervjuer. I en sådan använder intervjuaren en 

intervjuguide med specifika teman som ska beröras (Bryman, 2001). De specifika teman som 

berördes i våra intervjuer var uppbyggda utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, vilket 

hjälpte oss att strukturera vårt arbete och att hålla oss inom ramarna för det som ansågs som 

intressant utifrån syfte med studien. 

Vi började våra intervjuer med en presentation av oss själva och syftet med studie. Vi talade 

om att deras deltagande var frivilligt och att de fick avsluta intervjun när de ville, samt ta 

tillbaka sin medverkan fram tills dess att uppsatsen skulle lämnas in för examination. Vi 

försäkrade dem om att intervjuerna endast skulle användas till denna studie. Därefter kunde 

intervjupersonerna ge samtycke till att medverka, detta benämner Kvale och Brinkman (2009) 

som informerat samtycke. Med hänsyn till att det finns en personlig relation till några av 

respondenterna gjorde vi ett övervägande kring det Kvale och Brinkman (2009) benämner 



 

 

 

som konsekvenser. Vi ställde oss själva dessa frågor: Kan det leda till att intervjupersonen 

lider skada? Kommer dennes medverkan i studien medföra en prövning för relationen? För att 

göra en bedömning utifrån dessa frågor valde vi bort personer som vi anade kunde komma att 

påverkas negativt av att medverka. Då vi känner några av de vi intervjuat tänkte vi på deras 

känslighet innan vi gav dem förfrågan om att medverka. Därmed valdes vissa bort. För att de 

förfrågade intervjupersonerna inte skulle känna sig pressade till att medverka på grund av vår 

relation, informerade vi dem om att deras medverkan var frivillig och att det fanns andra 

tänkbara intervjupersoner om de skulle välja att inte medverka. I intervjuerna tänkte vi på att 

läsa av intervjupersonernas reaktioner för att inte överskrida den privata sfären. Detta är de 

etiska överväganden vi gjort. 

 

Urval  

Vi har gjort ett strategiskt urval, vilket enligt Bryman (2011) betyder att de personer och 

organisationer vi väljer till undersökningen är relevanta i förhållande till vår forskningsfråga. 

Med det menas att vi har kännedom om personer som vi anade kunde tillföra intressanta 

skildringar till vår studie. För att avgränsa vårt sökande gällande anhörigvård undersökte vi 

endast den hjälp som fanns i Sundsvalls kommun. En anledning till det valet var att Sundsvall 

var pionjärer i Västernorrland år 2004 med att rikta anhörigstöd till alla anhöriga, det vill säga 

även inom psykiatrin och missbruksvården, inte längre enbart till dem som vårdar äldre. Det 

betyder att det är en väl inarbetad verksamhet och det kan betyda att anhöriga bosatta i 

Sundsvall kan ha tagit del av den, eller i alla fall kan ha kännedom om den. Av det följde vårt 

val av respondenter bosatta i Sundsvall. Vi intervjuade föräldrar, barn och syskon utifrån att 

de var anhöriggrupper som inte uppmärksammats till lika stor del som alkoholhustrun inom 

tidigare forskning. För att få en bredare uppfattning av begreppet anhörig valde vi att 

inkludera anhöriga till både alkohol- och narkotika missbrukare. För att ytterligare expandera 

vår uppfattning ville vi se om det fanns skillnader i deras upplevelser och behov som anhörig. 

Samtliga informanter är över 18 år. Anledningen till att vi intervjuat två barn och bara ett 

syskon och en förälder är för att dessa barn har föräldrar vars missbruk av alkohol ser olika ut.  

 

Databearbetning  

För att hålla oss inom tidsramen för arbetet delade vi upp materialet utifrån det vi hade 

tillgång till och därefter läste och sammanställde vi ett utkast av den tidigare forskningen på 



 

 

 

varsitt håll. Under tiden hade vi telefon och mejlkontakt med varandra och träffades minst en 

gång per vecka för att i samråd och tillsammans välja ut och skriva det slutgiltiga resultatet.  

Vi analyserade intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering. I våra intervjuer blev det 

långa utlägg som vi kortade ned och koncentrerade till de centrala delarna av ett uttalande. 

Meningskoncentrering är enligt Kvale och Brinkman (2009) ett sätt att förkorta ett uttalande 

från intervjupersonen. Denna typ av analys har fem steg. Vi började med att läsa igenom 

intervjun för att få en uppfattning av hela intervjun och för att hitta meningsenheterna. 

Därefter gjorde vi en tematisering av intervjupersonens uttalande. Frågor till 

meningsenheterna ställdes utifrån syftet med intervjun. Sista steget blev att sammanställa de 

teman som gjorts, till en beskrivande utsaga. I intervjuerna och även i genomgången av vårt 

intervjumaterial gjorde vi en etisk bedömning utifrån konfirmering vilket innebär att vi som 

intervjuar bör lägga våra personliga värderingar åt sidan. Detta för att inte påverka 

intervjupersonen eller intervjuarens tolkningar på ett skevt eller snedvridet sätt (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vi analyserade till sist vårt resultat med hjälp av begreppet medikalisering.  

Tidigare forskning  

Tidigare forskning har tagits fram med hjälp av våra inklusions- och exklusionskriterier för att 

passa vårt syfte och belysa vikten av anhörigstöd. Den tidigare forskningen har också tagits ut 

för att ge en bakgrundsbild till hur forskningsläget sett ut och för att kunna ge en förståelse till 

vissa av våra val i studien, samt för att eventuellt kunna stärka och förklara våra resultat av 

intervjuerna. Det vi tar upp i detta avsnitt är det fokus som funnits kring alkoholisthustrun och 

att syskon har varit underrepresenterade, samt att forskningen nu även omfattar frågan om 

andra nära anhöriga, utöver alkoholhustrun. Likheter mellan dessa tas upp och skillnader i att 

vara anhörig till alkohol- och narkotikamissbrukare. Det finns olika sätt att hantera sin 

livssituation som anhörig och det har tagits upp i den tidigare forskningen. Det finns också 

risker förknippat med att vara anhörig som kan stärka vikten av hjälp och det gäller att 

fokusera på hela familjens behov av hjälp och stöd. Det skrivs om hur man ska nå ut till de 

anhöriga. Vi avslutar avsnittet med att visa den förändring som kan ske den dagen man söker 

och får hjälp som anhörig.  

Sedan 1930-talet har forskningen studerat anhöriga till missbrukare. Då var det enbart fokus 

på alkoholhustrun. Sedan 1960 har forskningen fortfarande till mestadels baserats på 

alkoholistfruar men även infört män till alkoholistfruar och vuxna barn till alkoholister 

(Kindstedt et al., 1995). Både Barnard (2006) och Skårner (2001) påpekar att syskon till 

missbrukare inte uppmärksammats tillräckligt i tidigare forskning. Skårners (2001) studie om 



 

 

 

missbrukare och deras sociala relationer visar att syskon kan utgöra en stor och viktig del av 

den anhöriges liv, och för andra ingen alls. Många berättar att relationen till syskon är 

betydelsefull, att de känner ett nära band trots olika liv och trots att vissa inte håller 

kontinuerlig kontakt. Många upplevde att de fått stöd under ett pågående missbruk, men det 

som kändes viktigast var att många fick stöd från sina syskon när de ville bryta sitt missbruk. 

Då erbjöd syskonen stöd och gemenskap i ett nytt socialt liv.  

Orford et al. (2010b) menar att det finns en kärna i anhörigas erfarenheter oavsett kön eller 

relation till den missbrukande. Enligt detta synsätt menar de att det inte spelar någon roll om 

du är kvinna eller man, hustru eller make, mamma eller pappa, syster eller bror. Det kan färga 

erfarenheterna men det förändrar inte dess tillstånd, de är alla anhöriga. Enligt Kindstedt et al. 

(1995) finns likheter men också betydande skillnader mellan anhöriga. Narkotikainnehav och 

användning av narkotika är kriminaliserat, vilket ofta medför att narkomanen utvecklar en 

asocial livsstil. Detta i samverkan med andra nämnare som beroendets form och dess 

konsekvenser, leder till att drogfria anhöriga inte klarar av att leva tillsammans med en aktiv 

narkoman. Deras dagliga liv präglas av oro för överdoser, polisgripande och rättsliga 

påföljder (Ibid). Anhöriga i en alkoholistfamilj förklarar sin livssituation som oförutsägbar, 

inkonsekvent och kaotisk. Vardagen levs i fruktan, osäkerhet, rädsla, känslomässig stress och 

ilska. Det kan handla om barnens välmående, ekonomi, våld och om eller när alkoholen 

kommer fram nästa gång (Ibid). Ett alkoholberoende påverkar i hög grad dem runt omkring 

denne. Familjen kan inte ignorera eller undvika den som har sjukdomen vilket leder till att de 

övriga i familjen också kan komma att må dåligt och fungera sämre. Ofta betecknas 

alkoholism som en familjesjukdom (Kinney & Leaton, 2009). Zetterlind (1999) beskriver att 

ansvaret eller rollen som den missbrukande familjemedlemmen har haft ofta tas över av en 

annan familjemedlem för att behålla jämvikt.  

 

Olika sätt att hantera sin livssituation som anhörig. 

Familjemedlemmar befinner sig i en stor och svår uppgift, att förstå vad som går fel i familjen 

och vad man kan göra åt det. Det är en mental kamp och många gånger handlar det om 

osäkerhet, särskilt kring hur man ska bemöta en närstående som har en missbruksproblematik 

(Orford et al., 2010a). Anhöriga som berörs av ett missbruk är oroliga och de har goda skäl att 

vara det. De är oroliga för vad som händer missbrukaren, sig själva och andra 

familjemedlemmar. De anhöriga vill hitta det bästa sättet för att ta itu med den situation de 

befinner sig i, men det är ingen lätt sak. Omständigheterna de möter är inte som de förväntat 

eller fått lärt sig att handskas med. De ställs inför krav som skapar akuta dilemman, till 



 

 

 

exempel att låna ut pengar. Anhöriga har erfarenhet av ett antal olika sätt att hantera 

situationen, men inget verkar fungera (Orford et al., 2010b). Att stå ut med det är vad de flesta 

av familjemedlemmarna gör. De försöker ofta lösa svårigheten att stå upp mot missbrukarens 

beteende samtidigt som de försöker vara stödjande (Ibid). Detta kan också visa sig genom att 

de anhöriga i familjen under lång tid försöker reda ut alla de problem som uppstår kring den 

missbrukande, innan de når en punkt där de inte kan eller vill hjälpa dem längre. Detta kan 

orsaka sprickor i familjen då vissa anhöriga tar avstånd helt från den missbrukande på grund 

av den smärta och/eller besvikelse dem varit orsak till. I vissa fall tar missbrukarna själva 

avstånd från sina familjer då de skäms för mycket för att möta dem (Schäfer, 2011). Ett sätt 

att undvika självuppoffring och att stå ut med missbruket kan vara att bli oberoende från den 

närstående och dennes problematik genom att dra sig undan, till exempel flytta ifrån den 

missbrukande eller ta avstånd fysiskt, psykiskt eller både och (Orford et al., 2010b). Anhöriga 

kan även välja att stå upp mot missbruket, vilket kräver att familjemedlemmarna investerar 

mycket tid och kraft. Det tydligaste exemplet består av att konfrontera sin närstående med 

missbruksproblem, men även att göra missbruket svårt genom att kontrollera deras tillgångar 

på till exempel pengar (Ibid). Anpassar familjen sig efter den missbrukande och till själva 

missbruket kan det leda till isolering. De upplever att de inte är som ”normala” familjer och 

därför skäms de och känner rädsla för vad som kan hända (Kindstedt et al. 1995).  

Zetterlind (1999) nämner att anhöriga i stor grad riskera att själva hamna i missbruk. Förutom 

de genetiska faktorerna så är dålig stresshantering, känsla av maktlöshet och social isolering 

några av de faktorer som kan utveckla alkoholism. Zetterlind (1995) skriver att forskning i 

många år pekat på risken för anhöriga till missbrukare att själva utveckla ett missbruk, samt 

psykiska symtom, och menar därför att det är av stor betydelse att anhöriga erbjuds stöd och 

hjälp. Det har påpekats inom forskning att det finns behov av att fokusera på hela familjens 

behov av stöd och hjälp (Kindstedt et al., 1995). Orford et al. (2010a) menar att om det finns 

alkohol- och/eller narkotikaproblem i familjen kan det vara mycket påfrestande för alla som är 

nära den familjemedlemmen. Han skriver att det är familjen som helhet som blir mest 

påverkade. Zetterlind et al. (1996) skriver att under de senaste åren har betydelsen av sociala 

nätverk i alkoholismbehandling uppmärksammats. En viktig fråga har varit om nära anhöriga 

till alkoholister når information om tillgängligt stöd och behandling. Zetterlind (1999) skriver 

att det är svårt att få kontakt med anhöriga till alkoholister och menar att anledningen kan vara 

en känsla av skuld och skam, konflikter inom familjen eller obalans i familjerollerna. Det kan 

utgöra ett hinder för hela familjen att få hjälp.  



 

 

 

Zetterlind (1999) redovisar resultat av en undersökning gällande två informationsmetoder för 

att nå anhöriga till alkoholmissbrukare för information om tillgängligt stöd. Resultaten av 

dessa hade liknande siffror, den standardiserade informationsmetoden gav ett deltagande på 

18 procent, och den individuellt anpassade metoden gav ett deltagande på 20 procent. Hon 

skriver vidare att anhöriga också fick möjligheten att rangordna de tre mest önskade formerna 

av stöd, det gav ett resultat som visade att det stöd som valdes främst var individuellt stöd, 

familjestöd och professionellt gruppstöd. Det stöd som Al- anon och socialtjänsten erbjuder 

rankades lägst. Av gruppen som fick standardiserad information hade 27 procent tagit del av 

hjälp och stöd. I den andra gruppen, som blev tilldelad individualiserad information, var det 

hela 91 procent som tagit del av hjälp och stöd. I den grupp som fått standardiserad 

information hade en av fyra fått sitt förstahandsval gällande stöd, medan det i den andra 

gruppen som fått individualiserad information var fyra av tio som fått det. Nio av 15 personer 

(60 procent) i den standardiserade informationsgruppen uppgav att det var vid god hälsa, 

mentalt och fysiskt. I den grupp som fått individualiserad information var det tio av elva (91 

procent) som uppgav god fysisk och psykisk hälsa. Det var två personer ur vardera grupp som 

uppgav att de fått stöd men ändå menade att de led av dålig psykisk och fysisk ohälsa (Ibid). 

Kindstedt et al. (1995) menar att de anhörigas livssituation dock inte är ödesbestämd. Deras 

situation kan ändras radikalt så fort de tar första steget för att förbättra sitt eget mående. 

Orford et al. (2010a) skriver att forskning i många år har visat att tillgänglighet av socialt stöd 

är en viktig faktor för hälsan, och menar därför att ett bra socialt stöd kan vara en viktig resurs 

för de anhöriga för att klara av sin vardag. Kindstedt et al. (1995) framför även att ett bra 

socialt nätverk kan minska stress och förhindra utveckling av ångest. Zetterlind (1999) menar 

att det kan vara av vikt för de anhöriga att till exempel lära sig att hantera stressen som 

sjukdomen medför.  

Teoretisk utgångspunkt  

Medikalisering  

Vi analyserar vårt empiriska material med medikalisering som teoretisk utgångspunkt. Detta 

på grund av den ökade medikaliseringen i dagens samhälle, som Lindqvist (1997) skriver om, 

och för att vi anser att det är intressant att se på begreppet anhörig som ett sjukdomstillstånd, 

eftersom många uppger att de upplever sjukdomssymtom till följd av sin situation. Vi 

problematiserar vad en medikalisering av begreppet anhörig skulle kunna innebära, både för 



 

 

 

de som upplever, och inte upplever, sjukdomssymtom. Vi diskuterar både för- och nackdelar 

som detta sysätt kan medföra. Nedan redogör vi för begreppet medikalisering. 

Medikalisering innebär enligt Lindqvist (1997) att vi tillskriver personliga och sociala 

problem diagnoser. Han skriver om hur detta påverkar vår uppfattning om sjukdom och de 

förväntningar på vården som kommer till följd av detta. Vidare skriver han att sjukdom inte 

längre, och i samma uträckning, förknippas med dödsfall. Det kan snarare handla om en 

nedsättning eller ett hot mot livskvalitet, även mot arbetsförmågan och det sociala livet. 

Medikalisering kan definieras som en process där allt fler allmänmänskliga livsområden och 

tillstånd blir föremål för medicinska kontrollinsatser och avgöranden. Detta synsätt tycks ha i 

grundtanke att sjukdomsbesvär och symptom tolkas inom ramen för vad som är kulturellt 

meningsbärande mönster (Lindqvist, 1997). Lindqvist (1997) menar att själva definierandet 

av ett problem i medicinskt språk används för att förstå och beskriva ett problem, och ofta 

tillsätts medicinska insatser för att lösa problemet. Han skriver också att den medicinska 

expertkunskapen har fått en central roll i välfärdsstaten, vilket har lett till en diskussion om en 

pågående medikaliseringsprocess som äger rum och hur den påverkar och formar sociala 

relationer och personliga tillstånd. Foucault (i Lindqvist, 1997) menar att det är förfinande av 

kontroll och övervakningstekniker som gör det möjligt att namnge, bedöma och särskilja 

individer. Nya diagnoser och etiketter medför en skiljelinje mellan friskt och sjukt, normalitet 

och avvikelse. Inom medikalisering finns bland annat perspektiven konsensusperspektiven, 

konfliktperspektivet och den symboliska interaktionismen. Vi bygger en del av vår analys på 

dessa perspektiv. Konsensusperspektivet innebär enligt Parsons (i Lindqvist, 1997) att man 

ser på sjukdom som ett begrepp som innefattar en störning av kapaciteten att utföra vissa 

uppgifter. Detta innebär att personen inte klarar av att utföra de uppgifter som den förväntas. 

Att vara sjuk innebär att du blir befriad från vissa plikter. Det innebär enligt Parsons (i 

Lindqvist, 1997) att personen ska få medicinsk behandling, vilket kan vara att läkaren arbetar 

för att patienten ska komma ifrån det som sjukdomsrollen medför, för att slutligen kunna 

återgå till att fungera normalt i vardag. Konfliktperspektivet innebär istället enligt Aneshensel 

(i Lindqvist, 1997) att man ser att sjukdomsbegreppet är kopplat till en förändrad livssituation. 

Bland annat skriver Aneshensel (i Lindqvist, 1997) att den förändrade situationen kan leda till 

otillräckliga resurser för att hantera situationen som uppstår. Stress kan vara en faktor som är 

direkt kopplat till sjukdom. Det finns en huvudfråga inom detta perspektiv, den handlar om 

hur vi ska se på stress till exempel, är det en oberoende faktor eller är den påverkad av vilken 

situation personen i fråga befinner sig i. Handlar det om oförmåga hos en person att hantera 

till exempel stress, eller är det situationen som personen befinner sig som gör det ohanterligt? 



 

 

 

Antonovsky (i Lindqvist, 1997) kom fram till att KASAM (känsla av sammanhang) var en 

beroende faktor till hantering av stress. Han menar att sjukdom och hälsa är flerdimensionellt, 

det gäller att fokusera på personens hela situation. Stress till exempel behöver inte vara något 

dåligt, om du kan hantera den. Det finns många aspekter som är avgörande för den psykiska 

ohälsan, socialt stöd kan vara en av dem. Det handlar om att ge stöd till personer för att de ska 

kunna bygga upp sina resurser. Blumer (i Lindqvist, 1997) talar om den symboliska 

interaktionismen som innebär att sjukdomsprocessen och den medicinska vetenskapen skulle 

vara socialt konstruerad. Detta perspektiv bygger på en tanke om symbolsystem som 

kulturella symboler, sociala värderingar och ideologiska och normativa förhållningssätt, samt 

hur de påverkar sjukdomsprocessen och behandlingen. Med det menas att insatserna inom 

medicin och omhändertagandet i övrigt inom vården, bidrar till att skapa avvikande grupper. 

Becker (i Lindqvist, 2007) skriver att mening tillskrivs genom interaktion individer emellan, 

sker en förändring i samspelet finns möjlighet för individerna att göra nya tolkningar av 

situationen. Är ett beteende avvikande beror det på omgivningens reaktion på beteendet, så 

även begreppet sjukdom.  

Vårt resultat kommer att analyseras utifrån synen på anhöriga till missbrukare som ett 

sjukdomstillstånd, både ur en positiv och negativ synvinkel. Vilken inverkan samt påverkan 

det kan få för anhöriga och samhället i stort. Vi kommer även att analysera utifrån de olika 

perspektiven av begreppet medikalisering som Lindqvist (1997) tar upp. 

Resultat och analys 

För att bringa förståelse kring hur anhörigas livssituation kan se ut, och för att få insikt i om 

de upplever behov av stöd och hjälp, börjar vi detta avsnitt med att beskriva vilka resurser 

som i dagsläget finns i Sundsvalls kommun för anhöriga till alkohol- och 

narkotikamissbrukare. Vi framför därefter hur de anhöriga beskriver sina upplevelser som 

anhörig till alkohol- och narkotikamissbrukare. Vi fortsätter sedan detta avsnitt med att 

framföra de anhörigas önskemål kring stöd och hjälp. Vi avslutar med en redogörelse av de 

anhörigas behov och önskemål för att se om de överensstämmer med det stöd och den hjälp 

som finns tillgänglig i Sundsvall. I slutet av varje resultatdel görs en analys med hjälp av 

begreppet medikalisering. 



 

 

 

 

Tillgänglig hjälp och dess utformning 

Här presenterar vi den hjälp som i dagsläget finns tillgänglig för anhöriga i Sundsvalls 

kommun, både inom kommunal och frivillig sektor. Inom kommunal strategi finns: 

Anhörigcentrum 

Utifrån samtal med anhörigcentrum får vi denna information: 

Anhörigcentrum finns som ett stöd för anhöriga. Inte bara anhöriga till missbrukare, utan 

också äldre, funktionshindrade och psykiskt sjuka. Till anhöriga räknas hela nätverket kring 

den närstående, det kan vara grannar, syskon, föräldrar med flera. Anhörigcentrum ligger 

under socialtjänstens regi. De samarbetar med bland annat frivilligorganisationer, landsting 

och primärvård. De har en skyldighet att hänvisa den anhörige vidare till annan hjälp och/eller 

stöd, om behov finns. Hänvisning till anhörigcentrum kan också ske, via till exempel 

socialtjänst och landsting. Den hjälp och det stöd som erbjuds hos anhörigcentrum är 

individuella samtal, men även gruppsamtal.  

Personalen på anhörigcentrum är flexibel och kan komma hem till den anhörige om denne 

inte vill komma till deras lokaler, eller om de vill ses på annan plats. Den anhörige får vara 

anonym och på gruppsamtal finns tystnadslöfte. De har heller ingen dokumentationsplikt och 

deras tjänster är gratis. För att som anhörig komma i kontakt med anhörigcentrum finns 

telefonnummer och e-post, men det går även bra att komma dit direkt. De marknadsför sig 

genom reklam på bland annat biograferna. Det finns också broschyrer, informationsblad och 

en hemsida, men i huvudsak sprids information om deras verksamhet via tal människor 

emellan, detta enligt en av de anställda på anhörigcenter. Vi kan kalla henne Eva.  

Eva berättar att hon år 2011 hade cirka 350 stycken kontakter, vilket ger ett snitt på 4 stycken 

per dag. Av de anhöriga som söker sig till anhörigcenter säger Eva sig märka en 

överrepresentation av mammor till vuxna barn. Eva poängterar hur viktigt det är med första 

mötet. ”Det är viktigt att den anhörige känner sig sedd och viktig”!  

RÅBA - Rådgivningsbyrån för alkohol- och narkotikafrågor                           

Råbas mottagning är till för dem som upplever att alkohol- och narkotikaanvändning blivit ett 

bekymmer, eller de som har anhöriga som missbrukar alkohol eller narkotika. Till RÅBA kan 

man vända sig som anonym utan att behöva koppla in socialtjänsten.  

Där kan man som enskild, hel familj eller arbetsplats få hjälp med rådgivning, bedömning, 

motiverande samtal, strukturerade behandlingssamtal, familjesamtal och/eller stöd för 

anhöriga, enskilt eller i grupp (Rådgivningsbyrån för alkohol- och narkotikafrågor, 2012).  



 

 

 

Enligt vår kontakt på RÅBA är det vanligtvis föräldrar och barn som får råd och stöd via dem. 

Syskon är inte lika vanligt förekommande. Sambo förekommer något oftare men är inte heller 

de så många som föräldrarna och barnen.  

Det är enligt vår kontakt vanligast att de anhöriga kontaktar dem, och det då genom att de 

hittat information på Internet, fått tips via bekanta eller blivit hänvisade via sin vårdcentral. 

Mindre vanligt är att de kommit i kontakt med RÅBA via socialtjänsten. RÅBA tar som sagt 

emot både dem som själv upplever att alkoholen eller narkotikan börjar bli ett bekymmer, 

men också anhöriga. Siffror från 2011 visar att det var 30 procent av deras kontakter som 

bestod av just anhöriga.  

SBC - Sundsvalls Behandlingscentrum 

SBCs behandling har stöd i tolvstegsfilosofin och baseras på en grundsyn om att alkoholism 

och narkomani är behandlingsbara familjesjukdomar. Det innebär att det där finns hjälp för 

både missbrukaren och den anhörige (Sundsvalls behandlingscentrum, 2012). 

Utifrån samtal med SBC får vi veta att de erbjuder anhörigträffar till personer som har en 

relation till någon som missbrukar alkohol och/eller narkotika. Deltagarna träffas i grupper 

vid åtta tillfällen, på kvällstid. Där samtalas det i grupp, information ges och det bjuds på 

föreläsningar. Deras mål är att ge insikt, förmedla hopp och öka förståelsen kring 

missbruksproblematiken, hur det fungerar och påverkar den närstående. 

Finns en person med missbruksproblematik inskriven i deras verksamhet och denne uppger att 

den har anhöriga, skickas ett brev med information och inbjudan till dem att delta i 

anhörigträffarna. Det finns även de som själva tar kontakt, till exempel föräldrar, allra mest 

mammor, som alltså är den ”grupp” av anhöriga som är överrepresenterad. 

Inom de frivilliga organisationerna i Sundsvalls Kommun så finns: 

Al- anon  

Al- anon är en självhjälpsgrupp för nära anhöriga och vänner till alkoholister. Den är i stort 

sett utformad efter Anonyma alkoholisters modell, med de tolv stegen. Dessa grupper innebär 

stöd och support från andra i liknande situationer, genom samtal och diskussion i grupp (Al- 

anon, 2012). 

Al- anon har vi både ringt och mailat för att få en uppskattning om hur många som söker sig 

dit och om det är någon grupp av anhöriga som förekommer mer. På grund av anonymiteten 

valde de och påpekade att de inte kunde lämna sådana uppgifter.  

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika 

FMN är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden nätverksorganisation. Organisationen 

riktar sig till anhöriga, så som föräldrar, syskon och kamrater. Föreningen erbjuder samtal och 



 

 

 

rådgivning. Utefter det försöker de komma fram till alternativa lösningar på problematiken. 

De anser att det är viktigt att ha med hela familjen/nätverket i arbetet med att bryta den 

anhöriges missbruk. Det är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin 

närhet, med förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning (Föräldraföreningen mot 

narkotika, 2012).  

Efter kontakt med FMN får vi uppgifter om att det mestadels är föräldrar som söker sig till 

dem, också en del syskon, även om de fortfarande är underrepresenterade. Sambo/make/maka 

är det ett antal av som söker sig dit. Barn till missbrukare har de inte alls några, även om de 

tror att behovet är stort för den gruppen. För att få hjälp och stöd via FMN är det att ta kontakt 

med dem själv som gäller, de tar inte kontakt med någon. Kommunen, till exempel 

socialtjänsten, kan rekommendera dem och hänvisa anhöriga dit.  

 

Upplevelser av att vara anhörig 

Mamman till den som missbrukat narkotika beskriver en känsla av maktlöshet, ingen känsla 

av skuld och skam då hon vet att det är en sjukdom. Mamman kan också se sina erfarenheter 

som anhörig ur ett positivt perspektiv eftersom sonens missbruk lett till förändringar. Det 

medförde att hon tog tag i sina känslor och sitt liv, så som tankar, känslor, attityder och hur 

hon är som människa. Detta har lett till att hon idag mår bra. ”Så det är hans förtjänst 

alltihopa, hur otroligt det än låter”. Ett syskon till en annan person som missbrukat narkotika 

beskriver precis som mamman ovan att det är en känsla av maktlöshet. Hon upplever sig själv 

som frustrerad, arg och less på grund av missbruket. Hon vet att det är en sjukdom som sakta 

men säkert kommer att leda till den missbrukandes död, då hon har förlorat både en syster och 

en bror på grund av deras missbruk. Första barnet vi intervjuat har en pappa med ett ständigt 

pågående alkoholmissbruk. Hon upplever att hon på grund av sin förälder fått ta ett större 

ansvar i hemmet och att hon har svårt att lita på folk. Hon kan känna en oro kring sin pappas 

död. Det hon upplever som positivt med att ha en pappa som missbrukar är att hon kan känna 

stark empati, något hon tror kan ha koppling till just pappans missbruk. Hon upplever också 

att familjebanden har blivit starkare och hon har en viss förståelse som hon annars kanske 

skulle saknat. Hennes allmänna känsla av att vara anhörig till en missbrukare är ändå rätt 

oproblematisk, hon säger att det egentligen inte varit något problem, hon har till exempel 

aldrig skämts för sin pappa. Det andra barnet vi intervjuat har en förälder som missbrukat i 

perioder. Hon beskriver en känsla av inre stress och oro. Det är som att leva dubbla liv säger 

hon. Tilliten försvagas och andra relationer i familjen blir negativt påverkade. Hon beskriver 



 

 

 

det som jobbigt att hålla upp en fasad. Arbete, skola och att vara med kompisar blir lidande. 

Hon beskriver hur hon styrt upp allt praktiskt hemma, som att laga mat, städa, och betala 

räkningar. Utöver det har läxor, ta hand om föräldern, vaka över föräldern och andra 

vardagliga sysslor stått på schemat. Hon känner sig besviken, arg och ledsen. Hon förknippar 

missbruket med skuld och skalm. “Det är tabu och skam, man låtsas som ingenting. Alltså det 

är inte okej av samhället, det är fortfarande ”hysch pysch””. Något positivt hon tycker sig 

kunna se är att hon har lärt sig att förstå andra människor, och hon har formats till den hon är 

idag, och med det menar hon att hon har vuxit som människa. 

Utifrån detta avsnitt kan vi tänka att en medikalisering skulle kunna innebära någonting 

negativt för den som inte ser sin situation som anhörig till en missbrukare som ett problem. 

Detta för att medikalisering kan leda till att det inom samhället skapas en syn och därmed 

också förväntningar på den anhörige. Personen i fråga kan då inte själv välja om den ska bli 

placerad i sjukdomsfacket. Olika tillkortakommanden och handlingar kan då tolkas utifrån att 

den anhörige är just anhörig, och därmed ska ha vissa ”problem”. Det kan också bli så att den 

anhörige tillskriver sig själv symtom utifrån samhällets förväntningar. Det blir ett problem för 

att det ska vara det, och inte för att det upplevs så. Den anhörige kan känna sig ”onormal” om 

den inte passar in i denna sjukdomsbild. Situationen för dessa anhöriga kan snarare bli mer 

problematisk genom detta synsätt än upplevas som lättare. Detta betyder inte att alla inte 

skulle bli hjälpta av detta synsätt. Mamman vi intervjuat säger att hon vet att sonens missbruk 

är en sjukdom, vilket gör att hon inte känner någon skuld och skam. Det visar på att 

medikalisering också kan leda till en annan slags förståelse. 

Den symboliska interaktionismen, som är ett perspektiv inom medikaliseringen, menar att 

sjukdomsprocessen är socialt konstruerad (Lindqvist, 2007). Med det menas att om ett 

beteende är avvikande är det på grund av omgivningen reaktion på beteendet. Även det 

innebär att en medikalisering av begreppet anhörig skulle kunna medföra att anhöriga blir 

stämplade. Även om de inte känner sig annorlunda så kommer samhället syn på dem bli 

annorlunda och därmed blir personen avvikande. 

Alkoholism räknas idag som en sjukdom på grund av den medikalisering som skett, vilket 

medför vissa rättigheter inom exempelvis arbetslivet. En av respondenterna beskrev att arbetet 

blev lidande på grund av den anhöriges missbruk. En medikalisering skulle kunna leda till att 

samhället inte skulle ha samma förväntningar på dessa personer som de annars, utan 

sjukdomsförklaringen, skulle ha. En diagnos medför stora förändringar för alla inblandade, då 

även hela samhället inräknat. Det blir ändringar i bidragssystemet, sjukskrivningsvillkoren, 



 

 

 

ekonomin och kraven på kunskap och resurser. Det skulle alltså kunna betyda att personen i 

fråga skulle ha rätt till sjukskrivning. 

 

Skillnader eller likheter  

Barnen beskriver att de upplever ett ökat ansvar i hemmet. Alla är överens om maktlösheten 

de upplever. Tre av fyra nämner också att de kan se något positivt med att vara anhörig till en 

missbrukare, till exempel att de kan känna empati och förståelse när det gäller andra 

människor. Det barn som har en förälder som missbrukat i perioder beskriver det som att hon 

aldrig vänjer sig, medan den andra beskriver det som att hon nått en acceptans. Både mamman 

och systern vi intervjuat säger att de med tiden lärt sig hantera sin situation som anhörig 

genom att sätta gränser gentemot missbrukaren. Mamman tog efter ett antal tomma hot om att 

sonen inte fick bo hemma om han missbrukade fasta vid detta. Systern vi intervjuat berättar 

att hon på ett liknande sätt till sist satte gränser, fast i hennes fall handlade det om att låna ut 

pengar. Båda tar även upp att de missbrukande tog avstånd från dem då missbruket var som 

värst, men också att de var bland de första de sökte sig till då de ville avsluta sitt missbruk. De 

anhöriga vi har intervjuat som har varit öppna med att den anhörige missbrukar beskriver att 

de inte känner någon skuld och skam, medan de som håller det dolt måste hålla upp en fasad 

vilket det i sin tur är extra påfrestande.  

Konfliktperspektivet innebär enligt Aneshensel (Lindqvist, 1997) att man ser att 

sjukdomsbegreppet är kopplat till en förändrad livssituation, vilket vi tänker går att koppla till 

om en närstående börjar missbruka. Aneshensel (Lindqvist, 1997) skriver bland annat att den 

nya situationen kan leda till otillräckliga resurser för att hantera situationen som uppstår. 

Utifrån konfliktperspektivet inom medikalisering kan vi förstå att de vi intervjuat ser olika på 

sin situation. Det ena barnet upplever situationen som stressfull medan det andra barnet säger 

sig ha nått en acceptans och påverkas inte på samma sätt av att ha en missbrukande förälder. 

Det kan alltså handla om deras förmåga att hantera situationer, utifrån flera aspekter, till 

exempel tillgång till socialt stöd. Det kan handla om att ge stöd till personer för att de ska 

kunna bygga upp sina resurser för att kunna hantera situationen. Alla dessa anhöriga har olika 

liv och olika förutsättningar för att klara av livssituationen de befinner eller befunnit sig i.  

 

Önskad hjälp 

Mamman vi intervjuat uttryckte en önskan om att kunskap skall ges om denna sjukdom, och 

vad familjen kan göra för att stoppa eller motverka ett missbruk. Ett annat önskemål från 



 

 

 

henne är att man ska bli erbjuden hjälp, då hon menar att många inte söker den själv. Systern 

vi intervjuat säger att hon vill ha svar på funderingar som ”vad gör jag nu, hur ska jag bete 

mig”? Hon säger också att hon vill ha information om att det finns andra i liknande 

situationer och information om vilken hjälp som finns tillgänglig. Både hon och ett av barnen 

vi intervjuat uttryckte att de haft fullt upp med situationen i sig, så de har inte prioriterat att 

söka hjälp till sig själva. Ett av barnen vi intervjuat, som har en förälder som missbrukar i 

perioder, säger att hon saknar hjälp med det praktiska, någon som kan ge avlastning, men 

också någon att prata med, någon att ringa, någon som kan stötta. Hon säger att hon vill bli 

tagen på allvar och att det inte ska vara så mesigt. Känslomässigt stöd i en eller annan form är 

den typ av stöd som nämnts oftast under våra intervjuer. Att bara ha någon att prata med och 

som lyssnar till dem, även när det gäller oron kring den missbrukande. Det finns ett behov av 

att den som missbrukar får hjälp, och att det sätts in i tid, men inte bara hjälp för den som 

missbrukar utan för hela familjen. De anhöriga vi intervjuat menar att de uppskattar att andra 

människor gör sig tillgängliga på ett sådant sätt som gör det möjligt att tala öppet om 

problemet, i en atmosfär av acceptans och stöd. Ofta nämns stöd från andra i liknande 

situationer som sannolikt skulle vara på samma våglängd, och som kan hjälpa dem att känna 

att de inte är ensamma. Praktiskt och materiellt stöd är också högt värderat, som att få hjälp av 

professionella människor och att få vägledande stöd eller hjälp till information.  

Det vi kan se är att många önskar kunskap, information och en lättillgängligare hjälp, vilket vi 

tänker att en medikalisering av begreppet anhörig skulle kunna bidra med. Skulle anhörig till 

missbrukare vara ett diagnostiserat tillstånd kan det tänkas att det skulle ge mer tyngd i arbetet 

för att hjälpa de anhöriga, till exempel lättillgängligare hjälp, mer kunskap och information. 

Ett av barnen vi intervjuat beskrev att hon vill bli tagen på allvar, något vi tror att en 

medikalisering av begreppet anhörig skulle kunna bidra med.  

Ur konsensusperspektivet kan vi förstå varför vissa av de anhöriga vi intervjuat känner att de 

inte kan leva sitt liv ”normalt”, med det menat att utföra alla de förväntade uppgifterna de har. 

Det kan till exempel vara allt det praktiska, som ett av barnen talade om. Medikaliseras 

begreppet anhörig skulle det kunna innebära en befrielse från vissa av dessa uppgifter och 

förpliktelser, eftersom man inom konsensusperspektivet kan se på begreppet sjukdom som 

något som ur ett samhällsperspektiv innefattar en störning i kapaciteten att utföra vissa 

uppgifter. Att vara sjuk kan då innebära en befrielse från vissa plikter.  

 

Erfarenheter av hjälp och stöd                                                                                                                             



 

 

 

Mamman vi intervjuat har sökt hjälp till sin son via socialtjänsten, vilket han också fick. Hela 

familjen har varit på familjevecka, något hon beskriver som det bästa de någonsin har gjort, 

och just att de gjorde det tillsammans, hela familjen, beskriver hon som guld värt. Hon gick 

först till en psykolog som hon fick tillgång till via sitt arbete, men det var inget hon tyckte 

hjälpe. Hon beskrev det som att prata med någon som var helt oförstående. Därefter provade 

hon Al-anon och ansåg att det stödet passade henne. Det hon uppskattar med Al-anon är att 

man får säga vad man vill utan att bli dömd, inget är rätt eller fel. Förutom det anser hon att 

familjeveckorna har hjälpt henne. Systern vi intervjuat säger att hon aldrig har sökt eller blivit 

erbjuden någon hjälp men hon vet att de har anhörigveckor på vissa behandlingshem, men 

hon vet inte om det finns någon annan hjälp eller något stöd som anhöriga kan få. Det barnet 

som har en pappa som missbrukar ständigt, säger att hon blivit erbjuden någon form av stöd i 

grupp. Det var inget familjen gick på men hon säger att hon känner att behovet inte har 

funnits för henne. Hon tror sig ha sett att det finns något stöd inom kommunen, något med 

samarbete säger hon. Hon har också en anhörig som arbetar på socialtjänsten och genom 

henne vet hon att det finns anhörigträffar, någon annan hjälp vet hon inte av i dagsläget. Det 

kan enligt henne själv bero på att hon inte tänkt så mycket kring det. Däremot har hon den 

uppfattningen att ”det här med kuratorer det är inge vidare”. Hon har tänkt att de förstår ju 

ändå inte. Hon säger samtidigt att hon tror att hjälp finns att tillgå om man vill ha den, “det är 

bara skulden och skammen som står i vägen”. Det barnet som har en förälder som missbrukat 

i perioder säger att hon någon gång fick ett erbjudande om att gå och prata med någon på 

socialtjänsten, men det tyckte hon inte kändes bra. Hon tror att det beror på att hon inte var 

mottaglig för det just vid tillfället eftersom det var så mycket annat då. Det var en viss dag 

och tid som hon skulle komma till kontoret, och just då kände hon inte att hon ville eller 

kunde. Hon hade istället uppskattat om det fanns någon att ringa vid behov. Hon säger att det 

fanns någon slags jour vid det tillfället som hon kunde ringa så kom någon och kollade läget, 

men det tyckte hon inte hjälpte. Det säger hon känns mesigt och onödig, eftersom hon inte har 

någon bra erfarenhet av det. Hon tycker inte att hon fick den hjälp och det stöd som hon hade 

önskat. Hon känner sig besviken och nästa gång tänker hon att det inte är någon idé, hon säger 

att hon tänker att hon då får klara det själv. 

 

Skulle anhörig till missbrukare ses som ett sjukdomstillstånd skulle det kunna innebära att 

symtomen på sjukdomsbesvär, både fysiska och psykiska, skulle kunna ses och behandlas på 

andra sätt. En anhörig som lider av en depression kan idag få psykologsamtal eller medicin 

för sitt diagnostiserade depressiva tillstånd, då det i grund och botten handlar om att denne är 



 

 

 

deprimerad på grund av de konsekvenser som uppstår i situationen som anhörig. Mamman vi 

intervjuat säger att psykologsamtalen hon fick inte hjälpte, vilket vi kan tolka som att det var 

fel hjälp utifrån hennes behov.  

En medikalisering av begreppet anhörig skulle kunna tänkas ge henne, och andra i samma 

situation, bättre förutsättningar till hjälp.  

 

Avslut  

I och med att vi har analysera vårt resultat med hjälp av begreppet medikalisering, har vi 

kunnat se på den anhörige som ”sjuk”, och genom det fått en förståelse för vad det skulle 

kunna innebära, både vilka fördelar och nackdelar det skulle kunna resultera i. Utifrån våra 

intervjuer ser vi att deras upplevelser av att vara anhörig ser olika ut. Alla ser det inte 

automatiskt som ett problem att vara anhörig till en missbrukare. Det innebär att det i sådana 

fall skulle kunna vara negativt med en medikalisering av begreppet. Å andra sidan så skulle 

säkerligen några av de vi intervjuat bli hjälpta av en medikalisering av begreppet, vilket skulle 

kunna vara positivt.  

Diskussion och slutsats                                                                                                                                             

Hur sammanfattar vi då vår undersökning? Finns behov hos andra anhöriga än 

alkoholhustrun, och hur ser de i så fall ut? Överensstämmer hjälpen med behoven som de 

anhöriga har?  

Nu när vi har tagit reda på vilka behov som finns och vilken hjälp som erbjuds, vill vi 

redovisa några kopplingar vi gjort, samt ge en kortare sammanfattning av slutsatser vi gör av 

vår undersökning.  

 

Stämmer den hjälp och det stöd som erbjuds överens med de anhörigas behov? 

Det vi kan se av intervjuerna och de vi idag vet om den hjälp som finns i Sundsvall, är att det 

finns stöd och hjälp som stämmer överens med behov som de anhöriga uppgett. Förutom hjälp 

med det praktiska, vilket vi inte har hittat hos någon av de organisationer vi undersökt. 

Zetterlind (1999) beskriver att ansvaret eller rollen som den familjemedlemmen som 

missbrukar har haft ofta tas över av en annan familjemedlem för att behålla jämvikt. Båda 

barnen vi intervjuat beskriver att de som barn till en missbrukande förälder har fått ta mycket 

ansvar hemma. De har tagit över föräldrarollen och sysslor som är kopplade till den. Det ena 

barnet beskriver hur hon styrt upp allt praktiskt hemma, som att laga mat, städa, och betala 

räkningar. Utöver det har läxor, ta hand om föräldern, vaka över föräldern och andra 



 

 

 

vardagliga sysslor stått på schemat. Vi tycker, och det gör säkert många fler, att ett 

praktikstöd skulle vara på sin plats. Finns denna typ av stöd är det inget varken vi eller de 

anhöriga vi intervjuat känner till. Vi tror att ett praktiskt och ekonomiskt stöd till anhöriga 

som vårdar en missbrukande anhörig i hemma skulle vara uppskattat. I och med lagändringen 

som gjordes 2009, som innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, eller den som stödjer en 

närstående som har funktionshinder, kan vi tycka att detta borde finnas.  

De flesta anhörigorganisationerna i Sundsvall erbjuder stödsamtal, ofta i grupp med andra 

som befinner sig i liknande situationer. Det som saknas är särskilda stödgrupper för anhöriga 

till narkomaner respektive alkoholister. Efter intervjuerna reflekterar vi över att det finns 

skillnader gällande upplevelser, därför tycker vi att det bör finnas särskilt stöd för dessa 

grupper. 

Vad är det då som gör att en del av intervjupersonerna känner sig missnöjda? Vi tror att 

tillgängligheten kan vara avgörande. Precis som några av dem själva tog upp så vill de att 

informationen ska vara mer lättillgänglig, eftersom det kan finnas behov av hjälp men de 

söker inte själva efter den. Information om dessa hjälpinsatser och organisationer finns att 

hitta på bland annat internet, och vissa av dem gör reklam och delar ut informationsblad vid 

olika tillfällen. Tydligen krävs det mer. Hur ser det då ut när det gäller tillgängligheten? Så 

här sammanfattar vi den utifrån våra intervjuer och antaganden utifrån forskning.  

En viktig fråga inom forskningen har varit om nära anhöriga når information om tillgängligt 

stöd och behandling (Zetterlind, 1996). Zetterlind (1999) skriver att det är svårt att få kontakt 

med anhöriga till alkoholister, och att anledningen kan vara känsla av skuld och skam, 

konflikter inom familjen eller obalans i familjerollerna. Det kan utgöra ett hinder för hela 

familjen att få hjälp. Detta får vi också höra från dem vi intervjuar, en av dem säger att hon 

tror att hjälpen finns om man vill ha den, “det är bara skulden och skammen som står i 

vägen”. En annan vi intervjuar uttrycker: “Det är tabu och skam, man låtsas som ingenting. 

Alltså det är inte okej av samhället, det är fortfarande ”hysch pysch””.  

Utifrån intervjun vi gör med en syster till en missbrukare framgår att hon saknar vetskap om 

det stöd och den hjälp som finns, förutom den vetskap hon har om familjeveckorna som 

erbjuds i samband med behandling av den missbrukande. Dock har hon inte sökt hjälp, vilket 

kan förklara hennes okunskap kring den hjälp som finns att tillgå. 

Tanken runt en medikaliseringsprocess kring livssituationen som anhörig väcker en rad 

intressanta frågeställningar hos oss. Vi reflekterar över vad det skulle innebära för den som är 

anhörig, skulle det ha en negativ eller positiv inverkan på de anhöriga? Innebär 



 

 

 

medikalisering att rätt hjälp skulle finnas mer och lättillgängligare för dem som anser sig vara 

i behov av någon form av stöd? Trots att behov av hjälp uppenbarligen finns så skriver Orford 

et al. (2010a) att anhöriga blir förbisedda inom hälsovård och socialomsorg, och att det kan 

bero på avsaknad av en sund modell för behandling av anhöriga. En medikalisering av 

begreppet anhörig skulle kunna råda bot på detta problem, men som vi nämnde tidigare så ser 

behoven hos de anhöriga olika ut, vilket är viktigt att ta i beaktning.  

 

Slutsats  

Vi har genom denna undersökning kommit till insikt om att vissa upplever behov av hjälp och 

stöd för anhöriga till missbrukare av alkohol och/eller narkotika, andra inte. Vi ser också att 

det är många som inte söker den. En slutsats vi drar efter att ha gjort undersökningen är att 

hjälp och stöd finns att tillgå inom Sundsvalls kommun, och att den stämmer bra överens med 

de önskemål och behov som de anhöriga har uttryckt. Behoven kan se olika ut anhöriga 

emellan, därför är det bra att det finns hjälp och stöd som är utformad på olika vis. Vi vet 

också efter att ha gjort undersökningen att alla inte anser att de påverkats negativt av 

situationen med en anhörig som missbrukar. Vi anser därför att en medikalisering av anhöriga 

skulle kunna förvärra situationen för vissa, medan den skulle hjälpa andra.  

Vi har fått vetskap om vilken grupp av anhöriga till missbrukare som är underrepresenterade 

respektive överrepresenterade, både inom forskning, och inom stöd- och 

hjälporganisationerna i Sundsvall. Den grupp som är underrepresenterad, både gällande 

forskning och hjälp och stöd, är syskon. Överrepresentationen, i alla fall gällande hjälp och 

stöd, är föräldrar och barn, föräldrar något mer förekommande och oftast mammor. En teori 

från vår sida är att detta kan vara sammankopplat. Att syskon till missbrukare inte blir lika 

uppmärksammade, till exempel inom forskning, speglar sig i verksamheterna. Vi tycker oss 

kunna se att det inte grundar sig i brist på behov. Vänder vi på det och säger att syskon inte 

söker hjälp, och därför kan de heller inte uppmärksammas, kanske det kan ses som en 

förklaring? Oavsett hoppas vi på en förändring, och vi hoppas att denna uppsats kan bidra till 

en förändring, för som Skårners (2001) studie visar så kan syskon vara en stor del av den 

missbrukandes liv. Systern vi intervjuat styrker detta då hon berättar att hennes syskon som 

missbrukat har sökt sig till henne då den velat avsluta sitt missbruk. Kindstedt et al. (1999) 

skriver om vikten av att satsa på hela familjen när det gäller behandling, och Zetterlind (1999) 

skriver om risken för anhöriga att själv hamna i missbruk på grund av negativa känslor och 

händelser som kan komma av situationen. Vi tänker bland annat därför på hur viktigt det 

faktiskt är med hjälp till anhöriga.  



 

 

 

Vi återgår till dilemmat varför inte fler i behov söker hjälp. Vi tror att det antingen handlar om 

okunskap (information om stöd och hjälp bör breddas), eller om en negativ bild av de hjälp- 

och stödinsatser som finns. Återigen så handlar det om att marknadsföra sig. Vi tror och 

tänker att det är här arbetet måste göras. Den hjälp som finns ser i våra ögon ut att passa 

behoven i stort, och vi har fått belägg för att den som söker och hittar rätt, också kan bli hjälpt 

att må bättre, förändra sin situation och känna sig nöjd med sig själv och den hjälp de har fått. 

Kindstedt et al. (1995) styrker detta ytterligare då de skriver att familjens livssituation inte är 

ödesbestämd. De skriver att de anhörigas situation kan ändras radikalt den dag de tar första 

steget till att förbättra sitt mående.  

Tips: Zetterlind (1999) tar i sin forskning upp resultat av olika informationsmetoder när det 

gäller att nå anhöriga. Det kan vara värt att titta extra på, för den som vill fortsätta att forska 

på hur man bättre ska nå ut till de anhöriga.   
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Bilaga 

Som jag har uppfattat så har du någon i din närhet som har/haft missbruk, skulle du vilja 

berätta lite om det för mig? 

 Vilken relation har du till den missbrukande? 

 Förälder, syskon eller barn 

 Har missbruket påverkat er relation? (Hur ser er relation ut idag)?  

Vardag 

Hur skulle du beskriva att det är att vara anhörig till en person med missbruksproblem? 

 Känslomässigt? 

 I vardagen (Skola, arbete, fritid och/eller familj)? 

Vill du berätta hur det uppdagades att denne hade missbruksproblem? 

 Anser du att det påverkade dig?  

 Skola/Arbete 

 Fritid och familj 

 

Hjälp 

Skulle du vilja berätta för mig hur det såg ut efter du kom till instinkt om dennes missbruk? 

 Sökte du då information, fakta eller hjälp? 

 Uppmärksammad?  

 Vet du om det finns hjälp för anhöriga? Kommun/Frivilliga organisationer? 

 

Anser du som anhörig att du fått någon hjälp/stöd?  

 Om ja, vad? Uppfattade du den som bra eller dålig? 

 Anser du att något kan förändras? 

 Hur har hjälpen eller avsaknad av hjälp påverkat dig? 

 Önskas någon hjälp, i så fall vad? 

 

Sökt hjälp 

 Vad fick dig att söka hjälp? 

 

Inte sökt hjälp 

 Hade du velat ha stöd eller hjälp för att hantera situationen kring missbruket? 

 Vad är det som har gjort att du inte sökt hjälp? 

 

Hur tänker du om begreppet skuld och skam?  

 Har det någon betydelse för om man söker hjälp eller inte?  

 Att du inte har sökt hjälp? (Alternativt tidigare). 

Känner du att det är något annat än det jag tagit upp du vill berätta? 

 


