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Abstract

The aim of this study was to examine and analyze the experiences which social workers have 

of working with relatives of substance abusers. This included examining how they work with 

relatives who are in need of care and support and how the social workers identify their needs. 

We  have  also  investigated  how  well  informed  the  social  workers  are  when  it  comes  to 

approaches to helping relatives of substance abusers. A qualitative method has been used in 

this study in order to analyze the experiences of the social workers from a phenomenological 

point of view. This study was based on six semi-structured interviews. The results indicated 

that the relatives of substance abusers could receive help from a majority of the agencies but 

that most of the approaches to helping them were lacking in structure. Another result showed 

that relatives could not be accepted as clients at a majority of the agencies which presented a 

difficulty to working with relatives of substance abusers.

Keywords: Relative, Next of kin, Substance abuser, Social service agency, Social worker, 

outpatient treatment
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1. Problemformulering
En människas missbruk är något som inte enbart påverkar individen själv utan även dennes 

omgivning. Det finns goda bevis för att alkoholrelaterade problem har negativ inverkan på 

familjen och dess inbördes strukturer (Corcoran & Thomas, 2001; Velleman, 2006). 

Ända  fram till  slutet  av  40-talet  ansåg  man  ”alkoholisten”  vara  en  utslagen  individ  som 

varken  hade  familj,  arbete  eller  annan  social  anknytning.  Så  småningom  började  man 

upptäcka  att  även  alkoholmissbrukaren  kunde samleva  med en  partner  precis  som vilken 

individ som helst. När man gjorde upptäckten att alkoholisten hade en partner växte intresset 

för denne (Billinger & Edström, 1990, s.11).

Enligt SoL 5:9 ska socialnämnden aktivt sörja för den enskilde missbrukaren att han får den 

hjälp och det stöd som han behöver. Enligt SoL 3:1 hör det till socialnämndens uppgifter att 

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Enligt SoL 5:1 skall även Socialnämnden 

verka för att  barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden och i  nära 

samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt 

får det skydd och stöd som de behöver. 

Det finns alltså inga specifika riktlinjer för hur stöd kan ges till missbrukares anhöriga över 18 

år inom SoL. Vi har heller inte kunnat finna några kommunala riktlinjer som fokuserar på hur 

man bör arbeta för att hjälpa och stödja anhöriga till missbrukare, därför är vi nu intresserade 

av hur socialsekreterare på Socialtjänstens vuxenenhet förhåller sig till och arbetar med dem. 

En ny lag (SoL 5:10) som trädde i kraft 1 juli 2009 lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd 

för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” (Socialstyrelsen, 2010-02-15). Trots 

att denna paragraf är riktad specifikt mot anhöriga så ryms ändå inte anhöriga till missbrukare 

i denna paragraf. 

Man kan anta att det finns minst lika många anhöriga som det finns missbrukare, om inte ännu 

fler. Man har uppskattat att det år 2003 fanns 80 000 personer med tungt alkoholmissbruk i 

Sverige och de med tungt narkotikamissbruk uppskattades till knappt 26 000 människor (SOU 
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2005:82, s.37). Om det visar sig att de anhöriga generellt sätt blir lidande av sin närståendes 

missbruk blir det automatiskt en oerhört stor grupp människor som har behov av att stödjas 

eller  alternativt  vårdas,  vilket  skulle  göra  det  angeläget  med  fler  och  större  insatser  för 

anhöriga. Därav menar vi att detta bör vara av intresse för det sociala arbetet.

1.2 Förförståelse
Det  här  ämnet  intresserar  oss  för  att  vi  antar  att  missbrukaren  får  större  spelrum  inom 

behandlingen än den anhörige. Vi vet att det inte finns någon lagtext som reglerar hur stöd ska 

ges till just missbrukares anhöriga. Vår uppfattning är att det finns dåligt med forskning på 

området om behandling av anhöriga till missbrukare, och vi går in i skrivandet med tanken 

om att detta även kommer att reflekteras på hur socialtjänsten arbetar gentemot dem. Vi tror 

att socialtjänsten behandlar anhöriga utefter missbrukarens behov och att få resurser används 

för att tillmötesgå behoven som de anhöriga kan tänkas ha. 

1.3 Avgränsningar
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till vuxna anhöriga till missbrukare, alltså anhöriga 

som är 18 år eller äldre. För barn eller ungdomar under 18 år finns det alltid skyddsåtgärder i 

exempelvis  Lagen om vård  av  unga  (LVU),  vilket  då även inkluderar  anhöriga  barn  och 

ungdomar som lever med missbrukande föräldrar. De problem som vi ser kan drabba anhöriga 

till missbrukare gäller inte anhöriga under 18 år på samma sätt eftersom de är behjälpta av 

lagen. Vi har därför valt att inte räkna med dem i den här studien. 

Anhöriggruppen  som  framträder  tydligast  i  den  tidigare  forskningen  är  partners till 

missbrukare, men vi är medvetna om att man kan vara anhörig på så väldigt många fler sätt. I 

tidigare forskningen benämns även de anhöriga som  familjen eller  nätverket vilket då kan 

innebära att vara exempelvis barn, syskon, förälder, mor- och farförälder, kusin etc. I våra 

resultat skildras grupper av anhöriga som exempelvis  mammor till  missbrukare och  vuxna 

barn  till  missbrukare som vuxit upp med missbrukande föräldrar, men som i dagsläget är 

vuxna människor. Även i detta avsnittet benämner vi de anhöriga som familj och nätverk. 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera socialsekreterares erfarenheter av att arbeta 

med anhöriga till missbrukare.

De frågeställningar vi söker svar på är:

• Anser socialsekreterarna i denna studie att anhöriga kan ha behov av stöd och vård?

• Hur arbetar socialsekreterarna i denna studie med anhöriga till missbrukare som har 

behov av stöd och vård?

• Hur kopplas den anhörige in i arbetet med den missbrukande?

• Vad känner socialsekreterarna i denna studie till för vård- och stödinsatser för anhöriga 

till missbrukare?

7



3. Centrala begrepp

Missbrukare: Med missbrukare avser vi människor med problematiska alkohol- och 

narkotikavanor där även andra icke-narkotikaklassade droger inkluderas. Den tidigare 

forskning som vi samlat in har dock främst behandlat anhöriga till alkoholmissbrukare.

Missbruk: Med missbruk avser vi problematisk konsumtion av alkohol såväl som narkotika 

och övriga icke-narkotikaklassade droger. Med problematisk konsumtion av nämnda preparat 

syftar vi på konsumtion som riskerar att påverka hälsan och andra livsområden negativt. 

Som författare är vi medvetna om att det inte råder koncensus kring ovanstående begrepp. Det 

finns flera sätt att se på dem, men vi har valt att utgå från den tolkning som står skriven ovan. 

Anhörig: Med anhörig menar vi någon som har ett släktband eller annan nära relation till 

missbrukaren.

Socialtjänsten: Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är ofta uppdelad i olika 

ansvarsområden. I denna uppsats syftar uttrycket socialtjänsten på vuxenenheten som främst 

arbetar med missbruksproblematik. 
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4. Tidigare forskning
I den här delen kommer vi att kortfattat presentera en del av de lagar som missbrukarvården 

berörs av. Vi presenterar sedan forskning om hur anhöriga kan inkluderas i behandlingen av 

missbruk och hur de för egen del kan få hjälp.

4.1 Kort om missbrukarvård
I  en  publikation  från  Sveriges  offentliga  statistik  (2008)  redovisas  kommunernas  vård, 

omvårdnad och behandling för målgrupperna vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna 

inom  socialtjänstens  individ-  och  familjeomsorg  i  Sverige.  Bistånd  som  beslutas  enligt 

socialtjänstlagen  (SoL)  2001:453 och  som avser  frivillig  vård  såsom  boende,  individuellt  

behovsprövade öppna insatser, familjehemsvård samt  frivillig institutionsvård är de insatser 

som SOS redogör för. De redogör även för tvångsvård som en insats enligt lagen (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (s.5).

I enlighet med socialtjänstlagen (2001:453) SoL, ska socialtjänsten utforma och tillämpa de 

aktuella  insatserna  tillsammans  och  i  enlighet  med  personen  det  gäller.  Den  enskilde 

personens rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt 

regleras enligt 4 kap. 1 §, om han eller hon inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Då 

innefattas även insatser för vård och behandling av missbruk. I vissa fall kan en person med 

missbruksproblematik även behandlas mot sin vilja enligt lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Denna lag träder i kraft enbart om behovet av vård inte kan tillgodoses med 

missbrukarens samtycke (Ibid, 2008, s.7).

4.2 Familjens betydelse för missbruksmönstret
Människan är del av en social kontext vilket innebär att människans handlande påverkas av 

familjen  och  av  andra  sociala  och  kulturella  faktorer.  I  och  med  detta  får  familjen  en 

betydande  roll  för  den  individuelle  familjemedlemmens  missbruksmönster  (Velleman, 

Templeton  &  Copello  2005;  Velleman,  2006).  Trots  detta  är  det  fortfarande  vanligt  att 

behandlare  använder sig av individualistiskt  utformade behandlingsmodeller.  Vidare finner 

Velleman (2006) inga bevis på att det på något vis skulle vara negativt eller ineffektivt att 

innesluta  familjemedlemmar  i  behandlingen  av  missbrukare  till  att  nå  ett  kontrollerat 

drickande.  Han  drar  tvärtom en  slutsats  att  det  finns  resultat  som tyder  på  att  familjens 

deltagande i behandlingen kan vara bidragande till att missbrukaren lär sig kontrollera sina 

missbrukarvanor. Man betonar dock vikten av att området inte är tillräckligt utforskat och att 
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det behövs mer konkreta bevis (Barber & Gilbertson, 1997; Velleman, 2006, s.74 & 82). De 

flesta studier som har gjorts då familjen varit kopplad till ett positivt resultat har man haft ett 

för lågt antal deltagare för att studien ska kunna få någon större betydelse (Copello, Velleman 

& Templeton, 2005).

4.3 Familjens roll i förebyggande syfte 
Man  har  funnit  att  missbruksrelaterade  problem  och  familjefunktioner  samverkar  med 

varandra. Om det finns problem inom familjen så kan missbruket ta vid, medan bra relationer 

inom familjen kan få missbruket att avta (Corcoran & Thomas, 2001; Velleman, 2006). Till 

detta vill Velleman (2006) tillägga att i de flesta fall då missbrukaren gjort framsteg har det 

redan funnits en bra relation till familjen i grunden (s.75).

Velleman et al. (2005) visar även på att familjen kan spela en central roll i förebyggandet av 

missbruk bland ungdomar. Forskningen visar även på att de program som involverar både 

föräldrar och barn; båda separat eller tillsammans kan fungera bäst. Velleman et al. (2005) 

framhåller  dock att  trots  att  faktorer  inom familjer  är  viktiga,  kan  de  bara  utnyttjas  som 

komponenter inom en omfattande strategi för insatser. På samma sätt som att det inte finns ett 

exklusivt skäl till att någon börjar missbruka, finns det heller inte en enda unik metod för 

prevention eller insatser som kan fungera för alla.

4.4 Behandlingsalternativ för missbrukare och anhöriga
Det  finns  brist  på  empirisk  forskning  som  baserats  på  att  hjälpa  personer  vars  partners 

missbrukar. Om personen med missbruksproblem inte är mogen för behandling finns det inte 

så  många alternativ  för  den  anhöriga.  Man får  på  egen hand söka  någon  form av  terapi 

(Barber & Gilbertson, 1997). Några av de insatser man nämner då man talar om anhöriga i 

samband  med  behandling  av  missbrukare  är  familje-,  par-  och  nätverksterapi  (Velleman, 

2006).

4.4.1 Familjeterapi 

Familjeterapi  kan  bedrivas  antingen  med  missbrukaren  tillsammans  med dennes  anhöriga 

eller  enbart  med  den  anhöriga  ifall  den  med  missbruksproblemet  ännu  inte  känner  sig 

motiverad till att få hjälp (Corcoran & Thomas, 2001). Denna behandling har visat sig vara 

effektiv  trots  att  den  med  missbruksproblemet  inte  varit  delaktig  (Velleman,  2006).  I 

engelskspråkiga sammanhang kallar man detta för  Unilateral Family therapy (Corcoran & 

Thomas, 2001). Här får den anhörige en chans att uttrycka sina bekymmer och känslor och 
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faktiskt bli hörd (Orford, Natera, Davies, Nava, Mora, Rigby, Bradbury, Copello & Velleman, 

1998, s.13). Trots att man, i den här typen av familjeterapi, haft som främsta fokus att försöka 

förändra missbrukaren genom att lära den anhörige att agera konstruktivt och motiverande så 

att missbrukaren själv vill förändras och söka hjälp, har man i ett senare skede utökat med ett 

nytt fokus som riktar sig till att i första hand förbättra den anhöriges välmående samt att lära 

den anhöriga ett släppa kontrollen över missbrukaren (Corcoran & Thomas, 2001; Howells & 

Orford, 2006; Velleman, 2006).

Familjemedlemmar kan inte få en person med missbruksproblem att  förändra sig utan att 

denne själv vill det, men däremot kan den närstående ändra sina egna beteenden på ett sätt 

som  kan  få  den  med  problem  att  inse  att  denne  måste  komma  till  behandling  och  nå 

förändring (Miller, Meyers, & Tonigan, 1999). 

Om en anhörig till en med missbruksproblem kommer till socialtjänsten för att söka hjälp så 

har  man,  enligt  Barber  och  Gilbertson  (1997)  som  främsta  angelägenhet  att  hjälpa  den 

anhörige och inte den med missbruksproblematiken. Eftersom det inte är självklart att den 

anhörige kommer att må bättre om den närstående blir fri från sitt missbruk så ligger yttersta 

fokus i att förbättra den anhöriges välmående (s.76).

4.4.2 Parterapi

Parterapi där alkoholproblemet ligger till grund har oftast två mål: det första är att minska 

stress i relationen och uppmuntra till  positiva förändringar och det andra är att minska de 

alkoholrelaterade problemen (Velleman, 2006, s.78). 

Alcohol-focused  behavioural  couples  therapy  (ABCT)  är  en  strukturerad  parterapi  som 

baseras  på  kognitiv  beteendeterapi  (Epstein  &  McCrady  i  Velleman,  2006,  s.78).  Denna 

terapiform går ut på att få den med problem att sluta med sitt missbruk och finna verktyg som 

gör att denne bättre kan hantera missbruksproblemet i sig och även det dagliga livet. Man lär 

de anhöriga hur de på ett bra sätt kan stödja missbrukaren i dennes förändringsprocess, och 

hur  anhöriga  kan  hantera  motgångar  och  kommunicera  kring  detta.  Genom att  förbättra 

kommunikationen mellan båda parter och förbättra förmågan att lösa problem inom relationen 

kan även relationen i sig växa sig starkare. Ibland görs kontrakt upp mellan parterna i syfte att 

stödja  intaget  av  medicin  som ska  motverka  att  man dricker (O’Farrell  & Fals-Stewart  i 

Velleman,  2006,  s.78).  Studier  har  visat  att  kognitiv  parterapi  har  lett  till  att  de  med 
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missbruksproblem  i  mindre  grad  återfallit  och  att  de  med  större  sannolikhet  fullföljt 

behandlingen (McCrady, Noel, Abrams, Stout, Nelson & Hay, 1986). 

I de flesta insatser som riktar sig mot familj- och parförhållanden fokuserar man dels på att 

minska missbruksproblemet, men också på att förbättra äktenskapet och göra det mer stabilt, 

och man vill förändra de beteenden hos den anhörige som underlättar för missbrukaren att 

fortgå med sitt missbruk (Copello, Orford, Hodgson, Tobert & Barrett 2002). 

4.4.3 Nätverksterapi

Galanter  (1993)  redogör  för  nätverksterapi  och  för  hur  anhöriga,  inom den här  typen av 

behandling, får en betydande roll. För att uppnå effektivast behandling krävs total fokus på 

problemet  kring  alkoholen  och  att  man  har  stöd  av  anhöriga  eller  signifikanta  andra. 

Terapeuten bör vid minst ett par tillfällen samla den missbrukande tillsammans med familj, 

vänner  och  andra  viktiga  personer  för  att  diskutera  problemen  kring  missbruket.  Under 

mötena förväntas man inte tala om annat än de problem som rör missbrukaren och missbruket. 

Utöver  detta  ska  det  finnas  en  etablerad  kontakt  mellan  terapeut  och  gruppen  med  de 

anhöriga. Det är viktigt att den här kontakten finns och att de kontaktar varandra då det finns 

funderingar kring personens missbruk eller orosmoment inför eventuella återfall. Skillnaden 

från familjeterapi är att man som deltagare i ett nätverk inte kan förvänta sig att mildra sina 

egna symptom eller uppnå något slags självförverkligande.

4.5 Anonyma Alkoholister 
Anonyma alkoholister (AA) är ett av de mest spridda och tillgängliga behandlingsalternativen 

för missbrukare. Metoden erbjuder ett kostnadsfritt stöd för dem som försöker bli fria från sitt 

missbruk  (Caldwell,  1999,  s.46)  och  för  vägen  till  tillfrisknande  använder  de  sig  av  det 

väletablerade 12-stegsprogrammet (Alcoholics Anonymous i Caldwell, 1999). 

4.5.1 Al-anon

Al-anon är en organisation som utvecklades ur Anonyma Alkoholister på 50-talet (Barber & 

Gilbertson,  1997).  Det  är  en  självhjälpsgrupp riktad  till  anhöriga  till  missbrukare  (Asher, 

1992; Barber & Gilbertson, 1997; Miller et al., 1999). Den här rörelsen är antagligen den mest 

spridda behandlingsform idag som just vänder sig till anhöriga till missbrukare. Precis som 

hos AA så sker behandlingen genom att följa de tolv stegen. Medlemmar i Al-anon får lära sig 

att  man inte  kan förändra någon annans beteenden,  bara sina egna (Barber & Gilbertson, 

1997).  De  lär  sig  att  sluta  kontrollera  missbrukaren  och  istället  släppa  taget  om  denne 
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eftersom ett kontrollerande beteende inte kommer att motverka att denne dricker (Miller et al., 

1999). Inom Al-anon vill man att den anhöriga dagligen ska göra minst en sak som får honom 

eller  henne att  må bra  och att  man ska förlita  sig  på en högre makt.  Detta  behöver  inte 

nödvändigtvis betyda Gud men för många gör det ändå det. Det har riktats kritik mot Al-anon 

som säger att den problematiska missbrukaren inte påverkats till förändring i lika hög grad 

som när anhöriga gått i andra typer av behandling (Barber & Gilbertson, 1997).

4.6 Tre inre dialoger
Peled  & Sacks  (2008)  gjorde  en  studie  med  syfte  att  finna  kunskap  om självbilden  hos 

kvinnor  som  lever  tillsammans  med  missbrukare.  Under  de  senaste  drygt  20  åren  har 

angreppssättet  i  insatser  med  partners  till missbrukare  framförallt  grundats  på  teorin  om 

medberoende, inom vilken kvinnorna anses dela deras partners sjukdom (Asher, 1992; Van 

Wormer,  1995).  På senare år  har  det dock tillkommit  en växande,  framförallt  feministisk, 

kritik mot medberoendebegreppet. I gensvar till denna kritik studerades i Einats och Pelets 

studie självbilden hos kvinnor som lever med missbrukare utan att i förväg stämpla dem som 

medberoende. Därmed hoppades författarna på att kunna skapa sig en bättre förståelse för och 

kasta nytt ljus över kvinnornas liv och deras självuppfattning (Peled & Sacks, 2008). 

I  samtal  med  kvinnorna  kunde  man  urskilja  tre  centrala  inre  dialoger  invävda  i  deras 

biografiska berättelser; en dialog om avvikelse, en om styrka, och en om självförverkligande 

(Ibid, 2008).

Att ha ett beroende uppfattades av kvinnorna som en avvikelse. Genom intervjuerna försökte 

kvinnorna  placera  sig  själva  i  relation till  denna avvikelse  och  hänvisade  ofta  till  hur  de 

skiljde  sig  från  deras  sociala  miljö  på  grund  av  männens  missbruk.  Kvinnorna  förde  en 

smärtsam  och  komplex  dialog  kring  dessa  avvikelser  och  definierade  dem,  mätte  dem, 

strävade efter  att  minska dem och kämpade för att  leva ett  "normalt" liv  och led av sina 

misslyckanden i att förbättra situationen. De gjorde flera försök till att efterlikna det generella 

samhället genom att försöka dölja beroendet och dess åtföljande problem (Ibid, 2008).

Samtliga av de intervjuade kvinnorna talade om åtskilliga dimensioner av styrka. En central 

upplevelse  av  deras  styrka  relaterades  till  deras  förmåga  att  fungera  på  så  många  plan 

samtidigt i en verklighet fylld av svårigheter och emotionell stress. Denna förmåga att fungera 

under svåra förhållanden bidrog till kvinnornas känsla av styrka och några av kvinnorna drog 
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en betydande tillfredställelse ur detta (Ibid, 2008).

I  dialogen  om  självförverkligande beskrev  sig  intervjupersonerna  i  det  stora  hela  som 

ofullbordade kvinnor som hade gått miste om mycket i sina liv. I deras berättelser beskrevs en 

smärtsam klyfta mellan deras vardagliga kompetens i att fungera som fruar och mödrar och 

deras misslyckande i att ta hand om sig själva. Mer än hälften av kvinnorna beskrev frånvaron 

av självförverkligande som en tillfällig situation och de framhöll sina förhoppningar om att 

kunna förverkliga sina behov och önskningar i framtiden (Ibid, 2008).

4.7 En terapeutisk insats för anhöriga
I en studie av Howells & Orford (2006) beskrivs utvecklingen och en preliminär utvärdering 

av en insats avsedd för partners till missbrukare. Insatsens (såväl som utvärderingens) fokus 

skulle ligga främst på partnern själv och inte på missbrukaren. 

Studien föregicks av ett antal förstudier som bland annat visade på att de flesta befintliga 

insatser var utformade för att hjälpa själva missbrukaren. De insatser som faktiskt fanns till 

för de anhöriga visade sig vara dåligt sammanhängande och dåligt logiskt underbyggda (Ibid, 

2006).

 

De flesta av försökspersonerna sökte hjälp för att  kunna förändra sina partners drickande, 

vilket stod i motsats till författarnas förväntningar om att de flesta skulle söka hjälp för sin 

egen skull. Många gånger hade de kvinnorna som befann sig i våldsamma förhållanden fått 

nog och ville lämna sin partner. I andra fall ville de ha stöd och hjälp tills de hade möjlighet 

att lämna sin partner. Dessa fynd visar, enligt författarna, indikationer på att det kan vara av 

nytta att skilja mellan hjälpsökande vars behov kan skilja sig åt (Ibid, 2006).

Av de klienter som deltog i undersökningen var det en stor majoritet kvinnor. Det kan ha 

funnits tre skäl till detta: 1) att det finns fler manliga missbrukare, 2) att kvinnor ofta tar mer 

ansvar  för  hälsoproblem inom familjen  (Klassen,  Harris,  Willsnack  i  Howells  &  Orford, 

2006),  och 3) att  det  är  mer stigmatiserande för män att  erkänna att  deras partner har ett 

missbruk (Gilhooly i Howells & Orford, 2006).

Flera av de anhöriga i studien uppvisade mycket lågt självförtroende. Några av historierna 

handlade om en halv livstid av rädsla och lidande på grund av missbruk. I många fall hade 
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detta åtföljts av skam och försök att dölja problemen, särskilt i  fall då våld hade ägt rum 

(Howells & Orford, 2006).

Uppföljningen 12 månader efter insatsen indikerade att de positiva effekterna av insatsen kan 

ha varit av långvarig natur. Även om utfallen var bättre för de vars partners missbruksmönster 

förbättrades,  uppvisades  även goda resultat  för  de  försökspersoner  vars  partners  missbruk 

förblev problematiskt (Ibid, 2006).

5. Sammanfattning av tidigare forskning 
Människan är del av en social kontext vilket innebär att ens handlande påverkas av familjen 

och av andra sociala och kulturella faktorer. I och med detta får familjen en betydande roll för 

den individuelle familjemedlemmens missbruksmönster. Trots detta är det fortfarande vanligt 

att  behandlare  använder  sig  av  individualistiskt  utformade behandlingsmodeller.  Det  finns 

brist på empirisk forskning som baserats på att hjälpa personer vars partner missbrukar. Om 

personen med missbruksproblem inte vill ha behandling finns det inte så många alternativ för 

den anhöriga. Man får på egen hand söka någon form av terapi. Några av de insatser som 

nämns då man talar om anhöriga i samband med behandling av missbrukare är familje-, par- 

och nätverksterapi. Al-anon är en självhjälpsgrupp som också riktar sig mot anhöriga. 

I en studie studerades självbilden hos kvinnor som levde med missbrukare utan att i förväg 

stämpla dem som medberoende. I samtalen med kvinnorna fanns det återkommande teman 

om avvikelse, styrka samt om självförverkligande. Dessa berörde dels hur kvinnorna ansåg 

sig avvika från mängden på grund av männens missbruk, hur kvinnorna hade lyckats klara sig 

genom svåra motgångar samt hur de under livet  hade prioriterat  att  vårda den närstående 

missbrukaren framför att förverkliga sina egna mål och drömmar.

En studie beskriver utvecklingen av en terapeutisk insats där fokus skulle ligga främst på 

partnern  själv  och  inte  på  missbrukaren.  Förstudier  visade  bland  annat  på  att  de  flesta 

befintliga insatser var utformade för att hjälpa själva missbrukaren. De insatser som faktiskt 

fanns  till  för  de  anhöriga  visade  sig  vara  dåligt  sammanhängande  och  dåligt  logiskt 

underbyggda. Av de klienter som deltog i undersökningen var det en stor majoritet kvinnor 

och de flesta sökte hjälp för att kunna förändra sin partners drickande. En uppföljning efter 
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insatsen visade på goda resultat, även för dem vars partners missbruk förblev problematiskt.

6. Teori
Här  nedan  presenteras  en  organisationsteoretisk  ansats  som tagits  från  Roine  Johanssons 

doktorsavhandling Vid byråkratins gränser. I den lägger han fram sin teori om hur en klients 

identitet  framställs  inom den byråkratiska organisationen.  Tillvägagångssättet  då individen 

förvandlas till hanterligt format har Johansson (2007) kallat att konstruera en klient (s.80). 

Vår tes är att anhöriga inte i lika stor utsträckning som missbrukaren får hjälp eller stöd av 

socialtjänsten. Vi tror att detta dels kan bero på att missbrukaren i många fall är lättare att 

konstruera till klient än vad den anhöriga är utifrån de organisatoriska ramarna. 

6.1 Organisationsteori
När man talar om organisationer kan man bland annat tala om myndigheter. I samband med 

myndigheter hör man ofta ordet byråkrati. Byråkrati är ett fenomen som innefattar ett antal 

variabler, och man kan även säga att begreppet både innehåller en inomorganisatorisk aspekt 

och en som handlar om organisationens kontakt med yttervärlden. En byråkratisk myndighet 

är socialt strukturerad och hierarkiskt ordnad där varje skikt fungerar på olika sätt och har 

olika  inbördes  uppgifter.  På  det  lägsta  skiktet  finner  man  vanligtvis  de  så  kallade 

"gräsrotsbyråkraterna", som kommer ur den engelska termen street-level bureaucrats. Det är 

de som står för kontakten med yttervärlden. I en byråkrati är det gräsrotsbyråkraterna som i 

sitt arbete inom organisationen kommer i kontakt med klienterna. En byråkrati bygger på och 

existerar genom att ha relationer till klienter, en relation som kan sägas ha dubbla karaktärer 

eftersom den bygger på relationen mellan två människor men också mellan organisation och 

klient. Det är karaktären i den sistnämnda relationen som anger ramarna och förutsättningarna 

för relationen (Johansson, 2007).

6.1.1 Från individ till klient

Det finns två sidor i relationen mellan gräsrotsbyråkrater och klienter. Å ena sidan har man 

klienten som ställer krav utifrån den individuella situation denne befinner sig i. Å andra sidan 

finns  organisationen  som  kräver  att  klienten  inte  individualiseras.  Eftersom  det  är 

organisationen som sätter ramarna för hur gräsrotsbyråkraterna ska arbeta så blir den första 

uppgiften att anpassa individen till organisationen, det vill säga att göra om henne till klient. 

På grund av att organisationen ska ha hand om ett stort antal klienter är den här omvandlingen 
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nödvändig av byråkratiska effektivitetsskäl. Omvandlingen går till på så sätt att man enbart tar 

hänsyn till de variabler eller de fakta som organisationen anser vara relevanta för att klara av 

arbetsuppgiften.  I  huvudsak  är  det  den  byråkratiska  organisationen  som  bedömer  vilka 

variabler som ska räknas som väsentliga. När man samlat in den väsentliga informationen 

placeras klienten i ett lämpligt fack och har därmed fått en byråkratisk identitet. Klienten är 

alltså en konstruktion som skapas organisatoriskt.  Först  nu när personen identifierats  som 

klient kan myndigheten ta sig an ärendet. Nu har man med andra ord ett "fall" att arbeta med. 

Fallet är även det skapat organisatoriskt och är i sig en slags dokumentation innehållande de 

relevanta fakta som samlats in angående klienten. Fallet eller ärendet är vad som återstår då 

kontakten mellan klient och organisation har upphört (Ibid, 2007). 

6.1.2 Handlingsfrihet

Det som enligt Lipsky i Johansson (2007) utgör ett viktigt inslag till att gräsrotsbyråkrater 

skiljer sig från andra som arbetar med klientrelationer är handlingsfrihet, att det inom ramen 

för de föreskrivna reglerna finns utrymme för egna initiativ. Handlingsfriheten måste ändå 

vara så pass omfattande så att det finns utrymme för att ta ställning, göra egna bedömningar 

och fatta påverkande beslut. 

Det typiska uppifrån-och-ner-perspektivet säger att det är dem som befinner sig längst upp i 

hierarkin  som  styr  och  skapar  förändring  hos  dem  i  lägre  skikt.  Med  tanke  på 

gräsrotsbyråkraters fria handlingsutrymme kan man dock se på detta ur ett nerifrån-och-upp-

perspektiv  i  stället,  och  tänka  sig  att  de  längre  upp  i  rang  formas  utifrån  hur 

gräsrotsbyråkraterna arbetar (Johansson, 2007).

6.1.3 Fem dimensioner av klientrelationer

1)  regelbundenhet,  2)  specialiseringsgrad,  3)  tid  per  ärende,  4)  intresseinriktning och  5) 

avstånd är de fem dimensionerna Johansson (2007) har uppfattat som centrala för att förstå 

den strukturella kontext som klientrelationen befinner sig i. 

Den första dimensionen regelbundenhet är den mest grundläggande och går att tillämpas på 

alla byråkratiska organisationer. Det finns två aspekter då man talar om regelbundenhet. Den 

ena  är  strikt  tillämpning  och  detaljstyrning  vilket  innefattar  den  formella  regleringen  av 

organisationen, och den andra mer informella är ramstyrning och flexibel tillämpning. Denna 

gör det möjligt att tänja på den reglering som finns. 
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Specialiseringsgrad är den andra dimensionen som bygger på specialisering och snävhet för 

effektivitetsskäl. För att man ska kunna handlägga ett ärende krävs att man enbart tar hänsyn 

till  vissa  omständigheter  hos  individen.  Man  konstruerar  alltså  en  klient.  Ju  snävare  en 

specialisering är, alltså ju mindre variabler som krävs, desto mindre utrymme får klienten för 

att få sin vilja igenom.

Det som utmärker den tredje dimensionen  tid per ärende,  är  masshanteringen av klienter. 

Graden av specialisering bestämmer hur effektiv handläggning kommer att vara. Ju snävare 

specialiseringen är desto mindre information krävs det av klienterna, vilket innebär att ärendet 

kommer att kunna avslutas snabbare.

Intresseorientering är den fjärde dimensionen och kan ses som en avvägning mellan service 

och  kontroll.  Kontrollen  innebär  att  man  lägger  vikt  på  andra  intressen  än  den  enskilda 

klientens, vilket är själva poängen med vissa arbetsuppgifter. Som gräsrotsbyråkrat innebär 

detta att denne har dubbla roller gentemot klienten vilket blir tydligare ju starkare kontrollen 

förknippas med sanktion.  

Den femte och sista dimensionen är avstånd. Att bygga en nära relation till en klient kostar 

både  tid  och  resurser  för  gräsrotsbyråkraten  och  hotar  en  effektiv  handläggning.  För  att 

påskynda ärendet händer det därför att tjänstemannen skapar sig det här avståndet.

6.2 Generell systemteori
Nedan kommer vi att  redogöra för systemteorin utifrån hur den beskrivs av Forsberg och 

Wallmark (1998).

Systemteorin bildar ett synsätts som betonar helheter. Teorin visar hur olika delar påverkar 

varandra  inom  olika  sorters  system.  Enligt  systemteorin  bildar  människor  i  relation  till 

varandra ständigt fortgående kommunikationssystem. Till skillnad från exempelvis biologisk-

medicinsk eller psykoanalytisk teori menar inte systemteorin att mänskliga problem uppstår 

som symtom eller tillstånd inom individen, utan att problemen existerar som en oskiljaktig del 

i samspelet mellan människor.

Enligt systemteorin kan en individs nätverk betraktas som ett överordnat socialt system, där 

de  övriga  sammanhang  som  hon  tillhör,  till  exempel  familjen  eller  anhöriga  ingår  som 
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delsystem. Med detta som bakgrund kan man säga att system organiserar sig hierarkiskt då 

varje system i sin tur ingår som en del i ett större system och inom sig rymmer det delsystem 

eller subsystem. Till exempel är ett familjesystem ett subsystem i släkt- och nätverksystemen 

som i sin tur är delar av större sociala och kulturella system.

Enligt det systemteoretiska perspektivet bildar helheten en annan och större kvalitet än dess 

enskilda  delar  lagda  sida  vid  sida.  Forsberg  och  Wallmark  exemplifierar  detta  genom att 

beskriva hur klockan är mer än summan av sina delar: ”Tillsammans med en människa som 

'kan klockan' utgör den ett delsystem i en större helhet (systemet klocka + människa), som har 

förmåga att avläsa tiden” (a.a. s.29).

En förändring i en del av ett system leder vidare till förändring i alla andra delar i systemet 

och på så sätt i hela systemet. När en familjemedlem till exempel får ett nytt jobb eller börjar i 

terapi påverkar det alla andra familjemedlemmarna och därmed familjen som helhet.

System har  yttre  gränser  i  förhållande  till  omgivningen och  inre  gränser  mellan  de  olika 

delsystemen. Levande system benämns ofta som öppna system. Även de öppna systemen har 

gränser, vilket är nödvändigt eftersom de hela tiden befinner sig i ett pågående utbyte med 

omgivningen  och  utan  att  avgränsa  sig  skulle  de  knappast  bestå  som system.  Systemets 

gränser skyddar dess inre organisering, till exempel subsystemens funktioner, och definierar 

vem som är en del av systemet och på vilket sätt (Minuchin i Forsberg & Wallmark, 1998).

Alla delarna i ett självreglerande system befinner sig i en ständig ömsesidig påverkan. När till 

exempel A påverkar B som påverkar C, så kommer A i sin tur att påverkas av både B:s och 

C:s reaktion på denna påverkan.  Denna princip kallas inom systemteorin för ett  cirkulärt  

samspelsmönster eller cirkulär kausalitet. Forsberg och Wallmark illustrerar den här principen 

med hjälp av exemplet ”...mannen som läser tidningen vid köksbordet medan hustrun tjatar på 

honom att han drar sig undan” (Forsberg & Wallmark, 1998, s.31). I ett cirkulärt perspektiv 

befinner  sig  mannen  och  hustrun  här  i  en  oavbruten  ömsesidig  interaktion,  där  deras 

beteenden både förutsätter och förstärker varandras. Ju mer hustrun tjatar på mannen, desto 

mer drar han sig undan bakom tidningen vilket leder till att hon tjatar ännu mer på honom 

(Ibid, 1998).
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En riktning inom systemteorin menar  att  alla  levande system strävar  emot jämvikt.  Detta 

kallas för att de upprätthåller homeostas (Ibid, 1998).

Enligt Watzlawick, Weakland och Fish (i Forsberg & Wallmark, 1998) skiljer systemteorin 

mellan å ena sidan den första gradens förändringar, som äger rum i ett system vars homeostas 

bibehålls,  och  å  andra  sidan  andra  gradens  förändringar  innebär  omstrukturering  eller 

upplösningen av ett  system. För en behandlare  är  ofta målet  en andragradsförändring hos 

familjesystemet. Ett exempel på detta kan, enligt  Forsberg och Wallmark, vara när  ett barn 

upphört med sängvätning enligt följande exempel. ”Symtomet, som tidigare fyllt en funktion 

för att ena ett par föräldrar i gemensam omsorg om sitt barn, behövs inte längre, eftersom de 

nu  öppet  tagit  itu  med  sina  svårigheter  som makar.  Därmed  har  symtomets  uppgift  som 

homeostasmekanism spelat ut sin roll” (a.a. s.37).

Alla mänskliga relationer kan, enligt Forsberg och Wallmark (1998), sägas vara uppbyggda av 

särskilda  två  samspelsmönster.  Det  handlar  om  det  symmetriska samspelsmönstret  som 

beskriver  passande  likhet  och  det  komplementära som  beskriver  en  passande  olikhet  i 

kommunikationsutbytet.  Bateson  i  Forsberg  och  Wallmark  (1998)  menar  att  symmetriska 

relationer är präglade av ”utbyte av lika beteenden där beteendena är kopplade till varandra på 

ett sätt så att ett givet beteende hos A framkallar mer av samma beteende hos B och vise 

versa”.  Exempel  på relationsmönster  som präglas  av symmetri  är  idrott  och  kapprustning 

mellan nationer. Om ett utbyte av lika beteende fortskrider oavbrutet kan detta resultera i en 

symmetrisk  upptrappning,  vilket  till  slut  kan  leda  till  systemets  upplösning  (Forsberg  & 

Wallmark, 1998). 

I  ett  komplementärt  samspel  utväxlas  olikartade  beteenden  mellan  A och  B,  så  att  A:s 

beteende framkallar ett annorlunda beteende hos B som passar ihop med A:s beteende och 

vice  versa.  Det  kan  i  det  här  sammanhanget  handla  om hierarkiska  roller  med inbyggda 

beroendeförhållanden,  där  den ena parten är  underordnad i  förhållande till  den andre.  Ett 

förhållande  eller  samspel  som är  genomgående  komplementärt  kan  även  det  leda  till  en 

upptrappning  och  därmed  bli  destruktivt  ”...exempelvis  alkoholistparets  gemensamma 

fångenskap i  sitt  destruktiva levnadsmönster,  där  de bägge intar  komplementära  roller  till 

varandra utifrån den enes drickande” (a.a. s.34-35).

20



Den ovanstående framställningen av systemteori har hållit sig inom ramen för vad som kallas 

cybernetik eller  de observerade systemens cybernetik,  som utgår  från en världsbild,  enligt 

vilken det är möjligt och till och med önskvärt att observatören förhåller sig objektiv och inte 

ser sig själv som delaktig i det system han studerar eller arbetar med. Med tiden började fler 

och fler systemteoretiker att ifrågasätta hur giltig hypotesen om homeostas var i fråga om 

mänskliga sammanhang. Många ansåg att den var för mekanisk (Ibid, 1998).

Senare tiders forskare har ersatt begreppet homeostas med  koherens,  som beskriver hur ett 

levande system behåller viktiga karaktärsegenskaper trots och just genom att det förändras. 

Utvecklingen  inom filosofi  såväl  som vetenskapsteori  pekade  på  hur  det  är  omöjligt  att 

förhålla sig objektiv till det som pågår i ett annat mänskligt system. Från och med det tillfälle 

då en behandlare träffar en familj eller ett nätverk blir han eller hon enligt detta synsätt en del 

av  deras  sammanhang.  Lika  mycket  som  en  behandlare  observerar  människorna  i  ett 

nätverksmöte, observeras även han av dem i ett ömsesidigt flöde (Boscolo et al. i Forsberg & 

Wallmark, 1998).

Enligt Anderson & Goolishian (i Forsberg & Wallmark, 1998) ligger det en rikedom i att man 

som behandlare kan se sig själv som inkluderad i systemet. De hypoteser som formuleras i en 

ömsesidig  dialog,  menar  de,  har  större  möjligheter  att  leda  vidare,  än  förklaringar  som 

levereras  ”färdiga”  av  en  utanförstående  behandlare.  Istället  för  att  utforma  strategiska 

interventioner, blir behandlarens uppgift snarare att skapa förutsättningar för samtal där nya 

angreppssätt kan födas inifrån systemet självt.

Enligt Bateson (i Forsberg & Wallmark, 1998) är någon som söker terapeutisk eller social 

hjälp att  betrakta  som delegat  för  ett  helt  sammanhang.  I  dennes  system ingår  fler  än en 

människa. Detsamma gäller för det professionella system som behandlaren är en del av. Mötet 

mellan klient och behandlare utgör alltså ett möte mellan minst två olika system eller kulturer, 

vart  och en med sina respektive regler,  lagar och tabun. När mötet  mellan dem äger rum 

uppstår ett nytt system. Det som är speciellt med den här sortens möte och uppkomsten av 

detta system, är just att det sker över gränsen mellan en privat och en professionell sfär och 

detta gränssnitt är mycket känsligt för störningar.

6.3 Socialekologisk systemteori
Nedan kommer vi att överskådligt presentera den socialekologiska systemteorin utifrån hur 
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den beskrivs av Forsberg och Wallmark (1998), samt av Klefbeck och Ogden (1996). 

Ekologisk systemteori  bygger  enligt  Klefbeck  och  Ogden  (1996)  på  den  generella 

systemteorin men har genom olika bidrag vidareutvecklats. I sin bok har författarna ”...försökt 

att  göra  en  syntes  av  de  relevanta  systemteoretiska  eller  ekologiska  synsätten  i  en 

socialekologisk referensram” (Klefbeck & Ogden, 1996, s.63) som vi kommer använda för att 

analysera vårt empiriska material.

Ett  socialt  system är en helhet som fungerar genom att  det  finns ett  ömsesidigt beroende 

mellan  de  olika  delarna.  Med hjälp  av  systemperspektivet  kan  man,  enligt  Klefbeck  och 

Ogden (1996), skifta perspektiv från helheten till delarna och tillbaka igen.

Inom socialekologin är individerna den bärande enheten i systemet och benämns ofta som 

aktörer. Dessa aktörers egenskaper beskrivs i form av roller samt vilka uppgifter de har och 

vilka funktioner  de fyller  i  förhållande till  de övriga i  systemet.  Det  är  relationerna som 

knyter samman de sociala systemen. Det finns dyadiska relationer mellan exempelvis en mor 

och ett barn, mellan ett barn och en far eller mellan en far och en mor. Det finns också en 

triadisk relation mellan far, mor och barn där den tredje partens närvaro påverkar samspelet 

mellan  de  två  andra.  Klefbeck  och  Ogden  exempliggör  detta  genom  att  beskriva  hur 

relationen mellan en mor och ett barn inte bara påverkas av deras samspel utan också indirekt 

av den relation som var och en har till fadern. Om föräldrarna separerar och barnet bor kvar 

hos sin mor,  kan faderns stöd till  modern,  enligt  författarna,  vara  lika viktigt  för  barnets 

utveckling som den direkta kontakten med fadern (Ibid, 1996).

Systemen  kännetecknas  av  att  de  har  identitet  och  gränser  och  därför  kan  avgränsas  i 

förhållande till andra system. Det förekommer samspel inom och mellan de öppna systemen 

som håller dem samman. Ett systems identitet skapas i relation till de olika systemen som det 

består  av,  eller  de  system  som  det  omges  av.  Mellan  olika  system  markerar  gränserna 

skillnader  i  roller  och  aktiviteter  samt  vilka  slags  identiteter  individerna  utvecklar. De 

människor som är innanför gränserna samspelar ofta mer med varandra än de som är utanför. 

Detta utgör dock inte något hinder för att en och samma individ kan tillhöra flera system 

samtidigt (Ibid, 1996).
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Gränserna  mellan  ett  öppet  system  och  omvärlden  går  att  överskrida  och  påverka. 

Information och annan påverkan strömmar fritt in och ut i öppna system. Systemet kan på så 

sätt  uppnå stabilitet  genom att  det  sker  ett  ständigt  utbyte  med miljön.  Det  anpassar  sig 

därmed till förändringar i miljön samtidigt som det upprätthåller en inbördes jämvikt, vilket 

kan  ses  som  ett  spänningsförhållande  mellan  en  önskan  om  stabilitet  och  önskan  om 

förändring i miljön. Dessa motsättningar och förändringar förbinds alltid med en viss stress 

(Ibid, 1996).

Det är utbytet med andra system som håller samman ett öppet system. Siporin i Klefbeck och 

Ogden (1996) talar om en utväxlingsprincip inom ekologisk teori: ”Ett väl fungerande system 

bidrar till resultat i form av prestationer och upplevelser som värdesätts av aktörerna och är 

socialt  accepterade”  (Klefbeck  &  Ogden,  1996,  s.68).  Detta  är  en  produkt  av  en 

utväxlingsbalans  mellan  subsystemen,  samt  mellan  ekosystemet  och  miljön. 

Utväxlingsprincipen kan också komma till användning i samarbete mellan olika områden och 

framhåller vikten av att de som deltar i ett samarbete upplever att det finns något för dem att 

hämta ur det. 

Systemen  hålls  ihop  av  relationer  och  styrs  av  inre  såväl  som yttre  processer. Den inre 

styrningen fungerar utifrån självregleringsprincipen,  vilket innebär att  systemet  bevarar en 

jämvikt  genom  självreglerande  processer.  Den  yttre  styrningen  består  av  en  ömsesidig 

anpassning  till  andra  system  och  av  ett  upprätthållande  av  systemets  gränser.  I  det 

sammanhanget säger vi att systemen är organiserade, aktiva och självreglerande (Ibid, 1996).

När individen ska anpassa sig till olika sociala system, kan det uppstå problem. Då kan det 

förekomma  ett  problem-  och  konfliktfyllt  utbyte  av  information  utan  att  det  sker  någon 

ömsesidig anpassning av individerna. Det handlar då om relationer som är varken positivt 

ömsesidiga eller komplementära, samt att det kan finnas en avsaknad av ömsesidig stimulans 

och bekräftelse (Ibid, 1996).

En grupp kan dels pressa på sina deltagare så att de följer gruppens normer och de kan även 

utesluta de individer som inte anpassar sig. På så sätt anpassar sig deltagarna eller så utesluts 

de. Trycket på den enskilde att anpassa sig till normerna som reglerar beteendet i gruppen kan 

orsakas av initiativ som uppstår inom gruppen för att återupprätta en form av balans (Ibid, 

23



1996).

Ett personligt nätverk består av mångfaldiga system varav somliga samvarierar medan andra 

fungerar  relativt  oberoende  av  varandra,  vilket  gör  det  oerhört  komplicerat  att  försöka 

analysera  nätverk.  Ett  nätverk  är  ju  dessutom mer  än  summan  av  dess  olika  delsystem. 

Bronfenbrenner (i Forsberg & Wallmark, 1998) har genom sin socialekologiska modell ändå 

lyckats beskriva de sociala nätverkens samspel och ekologi. Enligt hans perspektiv ingår vi 

människor i ett pågående samspel mellan flera sammanhang, alltifrån den individuella nivån 

och de sammanhang där vi själva är delaktiga, till det omgivande samhällets sammanhang 

(Ibid, 1998).

Individen ingår i olika mikrosystem, vilket är en benämning på de system som individen själv 

ingår  i.  Det  kan  för  ett  barn  exempelvis  handla  om  familjen,  daghemmet,  skolan, 

kampratgruppen eller en idrottsklubb (Ibid, 1998).

Det så kallade  mezzosystemet  eller  mezzonivån  består av kontaktvägarna mellan individens 

olika  mikrosystem  och  utgör  på  så  sätt  en  mellanliggande  nivå  i  nätverket.  I  våra 

mezzosystem har vi själva en marginell chans till direkt medverkan. Händelser på mezzonivå 

kräver inte vår personliga närvaro, men de påverkar oss dock desto mer. Enligt Forsberg och 

Wallmark ligger ett nätverksmötes möjligheter till nya samtal bland annat i att många möten 

samtidigt sker på mezzonivå i nätverket. Dessutom utvecklas nya mezzosystem genom de 

kontakter  som  uppstår  mellan  mötesdeltagarna.  Det  är  särskilt  viktigt  för  barns  och 

ungdomars  utveckling  att  det  finns  bärande  kontakter  mellan  deras  olika  mikrosystem 

(Svedhem i Klefbeck & Ogden, 1996).

7. Sammanfattning av teori
De  tre  teorierna  vi  har  redogjort  för  är  organisationsteori,  generell-  och  socialekologisk 

systemteori.  Organisationsteorin  förklarar  den  byråkratiska  myndighetens  hierarkiska 

uppbyggnad och att man på det lägsta planet har de så kallade gräsrotsbyråkraterna som är 

organisationens  ansikte  utåt.  Det  typiska  för  gräsrotsbyråkrater  är  deras  stora 

handlingsutrymme och att de åt klienten skapar en byråkratisk identitet. 
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Systemteorin  bildar  ett  synsätts  som betonar  helheter  och  visar  hur  olika  delar  påverkar 

varandra inom olika sorters system. Dessa organiserar sig hierarkiskt då varje system i sin tur 

ingår som en del av ett större system, och inom sig ryms det  delsystem eller  subsystem. En 

individs nätverk betraktas som ett överordnat socialt system, där de övriga sammanhang som 

hon  tillhör  ingår  som delsystem. En  förändring  i  en  del  av  ett  system leder  vidare  till 

förändringar i  alla  andra delar  av systemet  och på så sätt  förändras systemet  som helhet. 

System har  yttre  gränser  i  förhållande till  omgivningen och  inre  gränser  mellan de olika 

delsystemen. Viktiga begrepp inom systemteorin är koherens och homeostas.

Den  socialekologiska  systemteorin  är  besläktad  med  den  generella  systemteorin.  I  den 

socialekologiska systemteorin är ett socialt system en helhet som fungerar genom att det finns 

ett  ömsesidigt  beroende  mellan  de  olika  delarna.  Individerna  är  den  bärande  enheten  i 

systemet  och systemen finns på olika nivåer  som till  exempel  på mikro-  och mezzonivå. 

Systemen hålls  ihop av relationer  och styrs  av inre  såväl  som yttre  processer.  Ett  viktigt 

begrepp inom den socialekologiska systemteorin är självregleringsprincipen.

Systemen inom den socialekologiska systemteorin kännetecknas av att de har identitet och 

gränser och därför kan avgränsas i förhållande till andra system. Det förekommer samspel 

inom och mellan de olika öppna systemen som håller  dem samman och information och 

annan påverkan strömmar fritt in och ut. Systemet kan på så sätt uppnå stabilitet genom att 

det sker ett ständigt utbyte med miljön. 

8. Metod
I den här delen presenterar vi hela förfarandet av uppsatsskrivandet. Metoden är kvalitativ och 

vi har valt att göra halvstrukturerade intervjuer som tolkats ur ett fenomenologiskt perspektiv. 

Som  analysredskap  har  vi  använt  oss  av  organisationsteori,  generell  systemteori  och 

socialekologisk systemteori. Slutligen i den här delen har vi diskuterat frågan om validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet i arbetet samt beskrivit våra etiska överväganden.

8.1 Insamling av tidigare forskning
Vi började vår sökning i databasen Social Sciences Subject Area (CSA) där vi använde oss av 

sökorden relativ*, "next of kin", "social service" samt "social work". De första studierna vi 

fann handlade främst om familjehemsplacering av barn hos deras anhöriga (eng. term: family 
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caregivers). Vår förhoppning låg i att vi i denna forskning skulle finna studier och eventuellt 

teorier om vård av anhöriga i största allmänhet. I dessa sökresultat kunde vi finna förslag på 

annan forskning  som var  mer  relevant  för  vår  studie.  Efter  att  vi  hade  fått  fram mycket 

internationell forskning fortsatte vi vårt sökande i databasen Academic Search Premier (ASP) 

i förhoppning om att hitta skandinavisk forskning. Vi kunde dock inte finna någon och gick 

därför  vidare  till  Socialstyrelsens  hemsida  för  att  undersöka  om de  hade  några  relevanta 

forskningsstudier eller utvärderingar. Vi har också sökt i relevanta delar av lagboken för att 

titta närmare på de lagtexter som reglerar hur stöd ska ges till olika anhöriga och enskilda 

personer, och kom fram till att det inte finns någon lagtext som riktar sig till just missbrukares 

anhöriga. Allt material vi fann vara relevant delade vi upp mellan oss för att snabbare kunna 

sammanfatta och få ur det som kunde vara viktigt för oss. Våra olika texter skrevs sedan 

gemensamt ihop. 

8.2 Urval
I det här arbetet har vi använt oss av bekvämlighetsurval då analysenheterna varit de enklaste 

möjliga att få tag på (Esiasson, Guilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s.214). Vårt urval 

för empirin består av socialsekreterare som arbetar inom olika vuxenenheter i Stockholm. Vi 

började med att kontakta våra respektive praktikplatser där vi fick namn och telefonnummer 

till personer som arbetade inom socialtjänsten. När vi sedan kontaktade socialtjänsten fick vi 

prata med en huvudman som i sin tur talade med de tjänstgörande socialsekreterarna på sin 

enhet.  Vidare  genom  huvudmannen  kunde  vi  bli  hänvisade  till  andra  socialtjänster  som 

möjligtvis också kunde hjälpa till. Efter en del svårigheter i kontakten med dem som vi redan 

pratat med kontaktades samtliga socialbyråer i Stockholm. Vi bokade in sex intervjuer med 

sju  socialsekreterare  i  fem  olika  stadsdelar  varav  två  intervjuer  gjordes  med 

socialsekreterare/behandlare  på  öppenvårdsenheter.  I  en  av  dessa  intervjuer  hade  vi  två 

deltagande  intervjupersoner  varav  en  bara  deltog  i  den  inledande  delen  av  intervjun. 

Resterande fyra intervjuer gjordes med socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenheter. 

De  två  öppenvårdsenheterna  vi  besökte  skiljde  sig  åt  på  flera  sätt.  På  den  ena 

öppenvårdsenheten fanns det två anställda som hade i uppgift att arbeta behandlande med 

missbrukare som remitterats från socialtjänsten. De arbetade med en behandlingsmetod som 

kallades  för  CRA (Community  Reinforcement  Approach)  där  de  arbetar  kognitivt  med 

klienter i grupp. På den andra öppenvårdsenheten arbetade man mycket i team tillsammans 

med exempelvis landstinget och klientgruppen bestod både av missbrukare och anhöriga som 
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de arbetade med både enskilt och i grupp. De har både ett 12-stegsprogram och ett kognitivt 

behandlingsprogram.

På vuxenheterna där vi gjorde våra intervjuer arbetade de dels utredande och dels stödjande 

med sina klienter.

8.3 Datainsamling 
Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att man till intervjun har färdiga 

och  relevanta  teman  och  frågor,  samtidigt  som  det  finns  utrymme  för  att  kunna  ändra 

formulering och turordning. Detta gjorde vi för att i så stor utsträckning som möjligt följa upp 

svaren från den intervjuade. Vi började med att skapa en intervjuguide (bilaga 1) innehållande 

teman som vi ansåg täcka syftet och frågeställningarna i arbetet. Under varje tema fanns även 

förslag  till  frågor  (Kvale,  1997,  s.117  &  121).  De  teman  vi  satte  upp  var  Arbetet  med 

anhöriga,  De  organisatoriska  ramarna och  Kunskap  om  vård-  och  stödinsatser. De 

organisatoriska  ramarna  var  ett  tema  som  formades  utifrån  organisationsteorin.  Frågorna 

ställdes i den ordning som kändes naturlig för att skapa en avslappnad stämning och för att få 

så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna genomförde vi till största del tillsammans, men 

två gjordes var för sig. 

8.4 Bearbetning och analys av data
Alla  sex  intervjuer  spelades  in  för  att  sedan  transkriberas.  Detta  gjorde  det  lättare  att 

sammanställa det bandade materialet (Ibid, 1997, s.155). För att lättare kunna hantera all text 

sorterade  vi  texten  utifrån  olika  rubriker  som vi  ansåg  vara  återkommande  teman  i  våra 

intervjupersoners  svar.  Rubrikerna  var;  Familjen  är  viktig,  Klientifiering,  Effektivisering,  

Frihet i arbetet, En glömd grupp och Stort steg att söka sig till socialtjänsten. 

Intervjuerna tolkades ur ett  fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att man vill försöka 

förstå ett socialt fenomen utifrån aktörens egna synsätt och ur dennes upplevelsevärld (Ibid, 

1997, s.54). I vårt fall handlar det om socialsekreterare och hur de upplever anhörigarbetet 

inom missbrukarvården. 

För  att  lättare  förstå  vad  intervjupersonerna  berättar  har  vi  använt  oss  av 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att långa citat formuleras om till mer 

koncisa meningar (Ibid, 1997, s.174). Detta innebär att vi har skalat bort ord som beskriver 
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läten såsom ”hmm” och ”ehm”, och vi har även tagit bort ord som upprepas flera gånger som 

stamningar och dylikt. Detta för att vi ville få koncisa citat som lättare gick att arbeta med. 

Som  analysredskap  valde  vi  tre  teorier;  organisationsteori,  generell  och  socialekologisk 

systemteori. Organisationsteorin valdes i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet medan de två 

övriga  teorierna  lades  till  i  efterhand,  då  det  under  intervjuerna  blev  uppenbart  vilken 

betydande roll familjen och andra nätverk kunde ha. 

8.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

8.5.1 Validitet 

Enligt  Holme och Solvang (1997) är  validitet  beroende av vad vi  mäter  och om detta  är 

utklarat i syftet och frågeställningen.

Kvalitativa undersökningar innebär att man kommer närmre den som studeras och att denne 

själv  har  stor  möjlighet  att  styra  över  sin  medverkan  (Ibid,  1997,  s.94).  Vi  valde  de 

intervjupersoner  som  först  tackade  ja  till  att  medverka  i  undersökningen,  vilket  kan  ha 

inneburit att de medverkande varit villiga till att dela med sig av sina erfarenheter, något som 

kan vara positivt för validiteten. Detta skulle dock även kunna innebära att vi fått en selektiv 

grupp som ville medverka för att det enligt dem är en viktig fråga,  vilket givetvis kan ha 

påverkat hur de valt att svara på våra frågor och därmed haft en inverkan på resultaten. 

Intervjuerna vi gjorde var halvstrukturerade vilket betyder att det fanns möjlighet att ändra om 

i formuleringarna av frågor och ställa dem i olika ordning. Delvis gjorde vi så för att skapa en 

dynamik i  intervjun och för att få mer spontana och därmed uppriktiga svar,  men det var 

också  ett  sätt  för  oss  att  komma  åt  den  fenomenologiska  utgångspunkten.  Det  här 

tillvägagångssättet  kan  dock  ha  bidragit  till  att  socialsekreterarna  i  vissa  fall  inte  fått 

tillräckligt  med utrymme för reflektion,  vilket kan ha lett  till  att  de missat  att  lägga fram 

viktiga aspekter av deras erfarenheter. Om vi hade mejlat dem intervjuguiden i förväg, vilket 

vi  övervägde  att  göra,  hade  intervjupersonerna  i  stället  kunnat  ha  mer  genomtänkta  och 

uttömmande svar vilket möjligtvis hade fått resultaten att se annorlunda ut.

När vi sammanställde empirin upplevde vi att en del av intervjupersonernas utsagor var så 

pass osammanhängande och obegripliga, att vi av den anledningen blev tvungna att välja bort 
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en del av det transkriberade materialet. Detta kan mycket väl ha påverkat resultaten eftersom 

vi kan ha missat några av de tankegångar som intervjupersonerna velat förmedla. Det var 

bland  annat  därför  som  vi  mejlade  den  sammanställda  resultatdelen  till  samtliga 

intervjupersoner så att de på så vis skulle kunna få en möjlighet att komma med synpunkter. 

Både i tidigare forskning och i teorin finns det en del andrahandsreferenser. Vi har i den mån 

vi kunnat försökt gå tillbaka till förstahandkällorna men har inte alla gånger lyckats hitta dem. 

Vi är medvetna om att det här kan påverka resultaten.

8.5.2 Reliabilitet

”Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av 

informationen”  (Ibid,  1997,  s.163).  Ett  problem  som  uppstod  under  intervjuerna  var  att 

intervjupersonerna inte alltid förstod frågorna som vi ställde. En del intervjupersoner gav svar 

som  var  av  annan  karaktär  än  vad  vi  förväntat  oss  då  vi  formulerade  frågorna  till 

intervjuguiden. Detta fick oss att fundera på om vår intervjuguide faktiskt täckte upp våra 

teoretiska  utgångspunkter.  Vi  ansåg  i  förväg  att  frågorna  var  täckande  för  vårt 

forskningsändamål,  men flera gånger verkade det ändå som att  intervjupersonerna tolkade 

våra frågor på ett  annat sätt  än vad vi från början hade tänkt  oss.  Våra formuleringar  av 

frågorna till intervjuguiden kan mycket väl ha bidragit till att vissa intervjupersoner inte gav 

de svar vi sökte efter, och detta kan ha påverkat resultaten. 

Ett annat problem som uppkom i efterhand var att vi kom på frågor vi borde ha ställt för att 

bättre täcka upp och för att bättre kunna besvara våra frågeställningar. Vi upplevde alltså att 

det saknades stoff för analysen vilket gjorde att vi inte helt och hållet kunde analysera på det 

sättet vi ville.

8.5.3 Generaliserbarhet

Resultaten  från  vår  studie  kan  ge  en  inblick  i  anhörigarbetet  och  hur  det  kan  se  ut  för 

socialsekreterare som arbetar med missbruk. Det vi vet är att de här intervjupersonerna som 

deltagit  i  undersökningen  har  lång  arbetslivserfarenhet  och  att  de  under  sina  år  som 

socialarbetare kommit i kontakt med många både missbrukare och anhöriga. Ofta talade de 

om hur arbetet generellt ser ut på arbetsplatsen vilket kanske även skulle kunna ge ett bredare 

perspektiv på hur anhörigarbetet kan se ut för andra socialsekreterare på deras enheter. 
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8.6 Etiska överväganden
I uppsatsen har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010-05-10). De 

fyra  huvudkraven  är  informationskrav,  samtyckeskrav,  konfidentialitetskrav  och 

nyttjandekrav. 

8.6.1 Informationskrav

I intervjuguiden hade vi skrivit en kort presentation som lästes upp för intervjupersonerna 

innan intervjuerna började. Den här presentationen talade om vilket syftet med arbetet var, att 

uppgifterna som kommer fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och enbart 

i syfte för forskning, att deltagandet är frivilligt och att det går bra att avbryta och att intervjun 

kommer att spelas in. Intervjupersonerna fick även denna information skriftligt. Vi var också 

noga med att innan varje intervju fråga om det gick bra att spela in. 

8.6.2 Samtyckeskrav

Före  intervjuerna  fick  intervjupersonerna  lämna  ett  skriftligt  samtycke  (bilaga  2)  på  att 

deltagandet var frivilligt. I brevet som de skrev under blev de även informerade om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun utan vidare förklaring. Efter att materialet 

sammanställts fick intervjupersonerna ta del av texten för att få en chans att yttra sig. 

8.6.3 Konfidentialitetskrav

Eftersom det i en del stadsdelar inte alltid arbetar så många socialsekreterare inom en enhet, 

skulle våra intervjupersoner bli relativt lättidentifierade om vi skrev ut var de arbetade. Därför 

har vi valt att inte ha med vilka stadsdelar respektive intervjuperson representerar för att helt 

och hållet bevara anonymiteten. 

8.6.4 Nyttjandekravet

För  att  säkra  det  här  kravet  valde  vi  att  radera  det  inspelade  materialet  efter  att  det 

transkriberats.  Detta  försäkrar  att  materialet  inte  kommer att  användas  till  något  annat  än 

endast för detta forskningsändamål. 
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9. Resultat och analys
I den här delen kommer vi att redogöra för resultaten från våra sex intervjuer med sju olika 

socialsekreterare varav fyra arbetade på socialkontor och tre inom öppenvården. I de fall vi 

har tyckt att resultaten skiljer sig mellan öppenvården och socialtjänsten har vi särskiljt på 

dem och beskrivit denna skillnad, annars så har vi skrivit ihop dem. 

I den här delen analyserar vi även våra resultat enligt de tre olika teorierna organisationsteori, 

generell systemteori och socialekologisk systemteori. 

Av de sju olika socialsekreterarna vi intervjuade var fyra av dem kvinnor och de övriga tre 

män som alla hade arbetat som socialsekreterare i mellan 10 och 28 år.

9.1 Familjen är viktig

9.1.1 Arbetet med nätverket

I majoriteten av intervjuerna blev det tydligt att socialsekreterarna tyckte att det var bra att få 

med nätverket i missbruksarbetet. En av dem poängterade att de ändå varit relativt dåliga på 

det, att det finns mer att hämta därifrån och att de även skulle kunna bli effektivare om de blev 

bättre på att använda nätverket. Två av socialsekreterarna betonade vikten av att arbeta med 

nätverket då det gällde missbrukande ungdomar. ”...jag försöker liksom att  de ska få vara 

med, speciellt då när det är ungdomar, inte när det är vuxna då...”. En av dem trodde även att 

de  som  arbetar  med  ungdomar  har  väldigt  mycket  kontakt  med  anhöriga.  Den  andra 

intervjupersonen sa även att nätverket bör vara friskt och att det ska kunna leda till något 

positivt  för  personen.  Samma intervjuperson sa  också  att  det  kan vara  viktigt  att  få  med 

nätverket då det gäller en vuxen eftersom det även kan handla om en sambo, man, eller fru. 

Två andra socialsekreterare tog även upp att om det finns barn med i bilden, så måste man 

remittera vidare till familjeenheten om man misstänker missförhållanden och att man på så vis 

kommer i kontakt med anhöriga. 

Två intervjupersoner  som jobbade på olika socialkontor  berättade att  klienterna själva får 

bestämma vilka som ska bli kontaktade och att socialsekreterarna sedan bjuder in dem för 

nätverksträff. En berättade vidare att de även kan ha enskilda samtal med de anhöriga, ha 

parsamtal eller skicka dem vidare till familjerådgivning för terapi antingen enskilt eller i par. 
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Även en som arbetade på öppenvårdsenheten berättade att de kan bjuda in anhöriga för något 

enstaka samtal om klienten ber om det, men att det inte händer så ofta.

En av intervjupersonerna som arbetade inom öppenvården berättade att  de så gott det går 

försöker ta in anhöriga, men att  deras klienters missbruk ofta är  så långt gånget att deras 

anhöriga har tappat tron på förändring hos missbrukaren och brutit kontakten med denne. Om 

kontakten finns så försöker man ta in de anhöriga så tidigt som möjligt. Samma intervjuperson 

berättade att de arbetar med kommunikationsträning för att på så sätt kunna hjälpa och stödja 

klienten till att själv reparera sina anhörigrelationer. Han skulle även vilja träna de anhöriga i 

bra kommunikation.

”Det är faktiskt skillnad i att säga ’Du är så dum som drogar’ och att 
säga ’Jag blir ledsen när jag ser att du kör ner dig.’ Det kan vara en 
liten  skillnad  men  det  kan  betyda  rätt  mycket  också  i  fråga  om 
motivation. Min motivation påverkas utav hur folk behandlar mig, det 
kan öka min motivation och kan minska min motivation.”

Den  andra  intervjupersonen  som  jobbade  inom samma  öppenvårdsenhet  berättade  att  de 

tidigare försökt att arbeta med missbrukande par men att detta inte fungerat. Hon trodde detta 

kunde ha berott på att den ene i parrelationen ofta är starkare än den andre som då kuvar sig 

och att klienterna kan få svårt att prata öppet om allt när det finns en anhörig närvarande 

eftersom det kan komma fram väldigt känsliga saker.

Nästan  på  alla  enheter  sa  man att  det  är  de  anhöriga  som ofta  tar  första  kontakten  med 

socialtjänsten när det gäller en närståendes missbruk. ”Det är ofta de som ringer och larmar, 

det  är  ofta  genom  dem  klienterna  här  blir  aktuella...”.  Tre  av  socialsekreterarna  på 

vuxenenheten sa även att man kan tipsa om hur den anhörige kan få eget stöd.

”...däremot kan jag ju prata om den anmälarens... hur den personen har 
det  och  tipsa  om  att  man  kan  bli  så  här  medberoende  och  vilka 
tänkbara hjälpinsatser som finns, det är inte alltid man gör det men det 
är absolut inte ovanligt.”

Analys

De åsikter som två av socialsekreterarna uttryckte angående vikten av att inkludera nätverket i 

arbetet  med  ungdomar,  speglar  Bronfenbrenners  socialekologiska  modell  (i  Forsberg  & 

Wallmark,  1998)  som pekar  på  hur  viktigt  det  är  för  barn  och  ungdomar  att  ha  bärande 
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kontakter mellan deras olika mikrosystem. 

Samtliga socialsekreterare sa att det är bra att inkludera nätverket i missbruksarbetet vilket 

kan kopplas till  vad som står  i  den tidigare forskningen -  att  familjen faktiskt kan ha en 

påverkan och kan motverka missbruk, om det i grunden finns fungerande relationer inom 

nätverket, och att man i program där man inkluderat både missbrukaren och dennes anhöriga 

har fått bäst resultat.

Reflektionen ovan kring hur de anhöriga kan bryta kontakten med sin familjemedlem som 

missbrukar kan kopplas till den socialekologiska systemteorins förklaring kring hur en grupp 

kan  utesluta  individer  som  inte  lyckas  anpassa  sig  till  gruppens  normer.  I  så  fall  kan 

missbruket ses som ett avvikande beteende som orsakar en obalans i systemet och genom att 

utesluta missbrukaren så återupprättar gruppen en form av balans. Det samspel som borde 

finnas  inom öppna  system,  som exempelvis  familjen,  kan  ha  slutat  fungera  på  grund  av 

missbrukarens  avvikande  beteende  vilket  lett  till  att  missbrukaren  sedan  uteslutits  för  att 

samspelet ska återupprättas och systemet därmed kan hållas samman. Det här kan relateras till 

vad Klefbeck och Ogden (1996) benämner som självregleringsprincipen.

Vid den kommunikationsträning som används inom öppenvården för att stödja klienten till att 

själv  kunna  reparera  sina  anhörigrelationer,  uppstår  en  indirekt  kontakt  mellan 

socialsekreteraren, klienten och den anhörige. Denna relation kan betraktas som en triadisk 

relation såsom den beskrivs inom den socialekologiska systemteorin (se Klefbeck & Ogden, 

1996). I den triadiska relationen finns det en tredje part som påverkar samspelet mellan de två 

andra, vilket i  detta fall skulle innebära att socialsekreterarens närvaro har en inverkan på 

relationen mellan  klienten och den  anhörige trots  att  socialsekreteraren  inte  har  en direkt 

kontakt med den sistnämnde.

Det relationsmönster mellan makarna, som enligt en av socialarbetarna hade uppstått när de 

båda  behandlades  samtidigt,  kan  liknas  vid  det  som  kallas  för  ett  komplementärt 

samspelsmönster inom den generella systemteorin (se Forsberg & Wallmark, 1998). Det kan 

då handla om att den ena i parrelationen har en underordnad roll i förhållande till den andre. 

Deras  förhållande  blir  då  komplementärt  i  och  med  att  den  starkare  partnerns  beteende 

förutsätter  ett  olikartat  beteende hos den som kuvar sig.  Om den förre  sätter  ramarna för 
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relationen kommer den senare då att anpassa sig därefter.

9.1.2 Anhörigarbete 

Alla som vi intervjuade var eniga om att anhöriga till missbrukare absolut kunde ha behov av 

stöd. I tre intervjuer markerade socialsekreterarna att de anhöriga alltid finns med i bilden när 

de arbetar med missbrukare och att de påverkas av deras närståendes missbruk. 

De flesta talade också om att det mycket är upp till socialsekreterarna själva hur de vill arbeta 

med  anhöriga  till  missbrukare  och  att  det  inte  finns  en  enhetlig  metod  på  respektive 

arbetsplats. På en enhet kunde man till exempel i handledning ta upp hur man skulle arbeta 

med  de  individuella  fallen.  På  en  annan  enhet  kunde  man  arbeta  utifrån  ett  kognitivt 

förhållningssätt med de anhöriga och ibland också på ett sätt som går hand i hand med den 

metod man använder på missbrukaren.  Här arbetar de även med bland annat motiverande 

samtal där det gäller att vara så lite provocerande som möjligt så att den anhörige känner sitt 

värde. Socialsekreteraren på den här enheten betonade även vikten av att verkligen lyssna på 

de anhöriga och att man har mycket att vinna på det.

”...vi försöker att möta den här anhöriga där hon eller han befinner sig 
och jobbar väldigt tillåtande. Vi dömer aldrig någon och vi försöker se 
båda sidorna, både den missbrukande och den anhöriga och försöker 
lösa  knutar.  Det  handlar  mycket  om att  lyssna  och anhöriga har  ju 
väldigt mycket ångest så man får försöka att stötta så gått det går, men 
de har ju så olika behov de här personerna.”

En socialsekreterare från vuxenenheten berättade att om en klient själv söker hjälp på grund 

av sitt eget missbruk och inte nämner att han har problem med sina anhöriga, då arbetar han 

heller inte uppsökande för att komma i kontakt med dem. 

Fyra socialsekreterare  både  inom öppenvården och  vuxenenheten  berättade  att  det  inte  är 

vanligt att en och samma socialarbetare arbetar med både missbrukaren och dennes anhörige 

samtidigt.  ”Den som jobbar  med den anhöriga  jobbar  inte  med missbrukaren  utan  det  är 

olika.” Det är ofta en kollega som får gå in och stötta den anhörige.

När vi talade om insatser för de anhöriga hos utomstående aktörer så nämndes insatser inom 

tolvstegsrörelsen  i  fyra  av  intervjuerna.  En  socialsekreterare  berättade  vidare  att 

anhörigarbetet enligt tolvstegsmodellen har samma pedagogik och samma metoder som när 
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man  arbetar  med  själva  missbrukaren.  I  två  av  intervjuerna  nämndes  specifikt 

minnesotabaserade behandlingsenheter där de har så kallade anhörigveckor, bland annat på 

Korpbergets behandlingshem där man arbetar med medberoendeproblematik. Ytterligare en 

intervjuperson  nämnde  anhörigveckor  i  samband  med  att  man  placerar  missbrukare  på 

behandlingshem.

Två av intervjupersonerna som arbetade på samma socialkontor tog även upp att det finns 

självhjälpsgrupper som till exempel Al-anon. Båda dessa samt en ytterligare person berättade 

även att det finns anhörigprogram inom Stockholms landstings sjukhus, bland annat på St 

Göran. I tre intervjuer nämndes även Ersta Vändpunkten där det finns program som erbjuder 

stöd och hjälp för anhöriga till missbrukare och i två intervjuer nämndes ytterligare att det 

fanns anhörigstöd inom en organisation som kallades Föräldrar mot narkotika.

Vid något  tillfälle  under samtliga intervjuer  nämndes  olika typer  av anhörigprogram eller 

anhörigskolor som de antingen länkade till eller hänvisade de anhöriga till. Exempel på dessa 

finns inom Pelaren, Maria Beroendecentrum, Beroendecentrum Stockholm Nord samt inom 

Hassela  som är  en  privat  aktör.  Även  inom Stockholms  beroendemottagningar  finns  det 

program och samtalsgrupper för anhöriga, i Skarpnäck, Gullmarsplan och Skärholmen.

I två intervjuer gavs det uttryck för att de anhöriga som söker hjälp hos socialtjänsten oftast 

har  en  missbrukande  närstående  som  är  aktuell  på  enheten  sedan  tidigare.  En  annan 

intervjuperson  berättade  att  kontakten  med  de  anhöriga  ofta  uppstår  när  de  ringer 

socialkontoret och uttrycker oro över missbrukarens situation. 

”Ja de ligger på och ser sin familjemedlem, eller barn fara väldigt illa 
och då blir det ju oro, ångest, och det är klart att de ringer och försöker 
lasta över, eller försöker få hjälp. På så sätt uppstår ju en dialog, den 
kan ju mynna ut i att de tycker att ’...jag klarar inte det här, kan du 
hjälpa mig med vart jag ska vända mig för att det här ska bli så bra 
som möjligt.’”

En socialsekreterare berättade att det oftast är mammor som kommer till  henne och söker 

hjälp  och  att  det  då  ofta  handlar  om  destruktiva  förhållanden  mellan  mamman  och 

missbrukaren.

”Just de här fallen som jag berättade om med barn som blir vuxna och 
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bor  hemma  hos  mamma  alldeles  för  länge.  Där  är  det  ju  ofta 
destruktivt, det är slagsmål och allt möjligt. Man bor ihop och utnyttjar 
varandra på något  sätt  det  är  liksom sällan  något  harmoniskt  i  alla 
fall.”

Tre socialsekreterare inom socialtjänsten uttryckte att kontakten med anhöriga huvudsakligen 

sker per telefon. En av dessa sa även att kontakten kan ske via mejl. En av intervjupersonerna 

som arbetade inom öppenvården berättade att de anhöriga förutom att ringa även kan komma 

in direkt från gatan, men att detta inte är så vanlig. 

Två intervjupersoner sa att de ibland gett tips och telefonnummer till aktörer som erbjuder 

stöd till anhöriga så att de anhöriga själva kan ringa och be om hjälp, men att de inte har varit 

noggranna med att följa upp huruvida de sedan tagit den kontakten. 

På tre av arbetsplatserna bedrivs det enskilda stödsamtal för anhöriga till missbrukare och på 

två av dessa kan samtalen även hållas i grupp. 

”...man har ett visst antal träffar och ett visst antal teman med ett visst 
innehåll utifrån kunskap kring beroende då att vara anhörig eller barn 
och  liksom  vilka  roller  man  kan  ta  på  sig  och  så  vidare  och  så 
vidare...”.

På två arbetsplatser som vi besökte bedrevs inga insatser på plats för de anhöriga. På den ena 

som var en vuxenenhet kunde de istället rekommendera eller hänvisa de anhöriga vidare till 

olika anhörigkurser. Den andra som var en öppenvårdsenhet hade inga direkta insatser för 

anhöriga eftersom de i behandlingsarbetet exklusivt arbetade utifrån missbrukarens behov. 

Fyra av våra intervjupersoner uttryckte öppet att man faktiskt kan bli bättre och göra mer när 

det kommer till anhörigarbete. På en enhet har man redan börjat utarbeta stödprogram för 

anhöriga. En annan tycker att man bör satsa mer på forskning om anhöriga och utifrån det 

strukturera upp insatser  och organisationer.  En annan socialsekreterare  tror  att  man skulle 

kunna arbeta mycket mer med anhöriga och önskar att de skulle ha någon på enheten som 

specialiserade sig i anhörigstöd. En annan socialsekreterare inom öppenvården säger att hon 

skulle vilja arbeta mer aktivt med att inkludera de anhöriga i behandlingen. Hon skulle vilja 

bjuda in dem till enheten, men tror att de skulle behöva marknadsföra verksamheten på ett 

positivt sätt hos de anhöriga för att få dem intresserade. Socialsekreteraren inom den andra 
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öppenvårdsenheten talade om att det borde finnas fler platser för vuxna barn till missbrukare, 

dit de skulle kunna gå för att stötta varandra och få bättre hjälp. 

Under intervjuerna frågade vi om det händer att missbrukaren vädjar till socialsekreterarna 

om att deras anhöriga kan vara i behov av stöd och hjälp. En av socialsekreterarna från en 

vuxenenhet berättade att det händer rätt ofta, synnerligen när hon har upprättat en god kontakt 

med klienten. En intervjuperson som arbetar på en annan vuxenenhet sa att om detta händer så 

är det i så fall som en slags protest mot de anhöriga som ”trycker på”. 

Något som kom upp i flera intervjuer var hur sekretessen kan förhindra socialsekreterarna från 

att ta kontakt med de anhöriga. Två av intervjupersonerna berättade att man bara kan prata 

med den anhörige om klienten ger sitt godkännande till att de bryter sekretessen. En annan 

socialsekreterare sa att de som kommer till enheten oftast är vuxna och därför med hänsyn till 

sekretessen  blir  tillfrågade  huruvida  de  vill  att  de  anhöriga  kontaktas  och  om de  vill  att 

anhöriga ska få ta del av utredningen. Om klienten inte vill att anhöriga kontaktas då kan inte 

heller socialtjänsten börja med något anhörigarbete. När det däremot handlar om en LVM-

utredning så upphävs sekretessen.

Analys

Det  destruktiva  förhållandet  mellan  mor  och  son  som en  av  socialsekreterarna  beskriver 

speglar en dyadisk relation inom den socialekologiska systemteorin (se Klefbeck & Ogden, 

1996). I den här relationen har de båda tagit på sig vissa roller som knyts samman med vilka 

uppgifter de har och vilka funktioner de fyller i förhållande till varandra inom systemet. Som 

individer  eller  aktörer är  sonen och modern bärande  enheter  i  systemet  och det  är  deras 

relation som binder systemet samman.

9.1.3 Anhöriga som tillgång

De  allra  flesta  intervjupersoner  kunde  se  de  anhöriga  som  en  tillgång  i  arbetet  med 

missbrukaren. Främst handlade det om att de anhöriga kunde bidra med mycket information.

”Det kan ju vara en tillgång på det sättet  att  man ofta måste lägga 
pussel när man jobbar med de här personerna för att hitta den rätta 
behandlingsmetoden och då är det ju en tillgång för det är ju bra att se 
deras erfarenhet också.” 

En socialsekreterare sa att om han skulle hålla sig någorlunda objektiv så skulle han uppfatta 
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de anhöriga som en tillgång. ”Det är där de får vanligt  liv. Det är där man fortsätter och 

bibehåller, och det är där någonting började en gång i tiden.” Senare under intervjun tillade 

han:

”Vi  vet  ju  att  så  kallad  självläkning  bland  missbrukare  är  det 
vanligaste,  men  frågan  är  om  inte  denna  självläkningen  behandlar 
majoriteten av dem som blir  friska att  det  är  faktiskt  ut  i  familjen, 
familjesystemet och de anhöriga, och att det finns ganska mycket att 
lära av detta... man måste nog bli bättre på att se alla styrkor som finns 
där och också att försöka sätta sig in lite i den situationen som det kan 
innebära att vara anhörig.”

En annan socialsekreterare berättade att hon under åren haft väldigt stor hjälp av anhöriga, 

”...nu tänker jag mycket just på föräldrar för de är ju experter på sina barn.” Vidare fortsatte 

hon att ”...det blir ju ganska bra om alla lyckas att dra åt samma håll.  Så att man kan få 

mycket hjälp av varandra också, eller av anhöriga.” Samma socialsekreterare påvisade även 

att anhöriga kan bidra med praktisk hjälp. Hon synliggjorde detta med ett exempel på att om 

en anhörig kontaktar  henne och är  orolig  över  en närstående som missbrukar  så kan den 

anhörige följa med och släppa in socialsekreteraren när denne ska göra ett hembesök 

På en annan enhet ansåg socialsekreteraren att den hjälp man kan få av de anhöriga beror på 

hur man närmar sig dem. Hon tror att det oftast blir bra om man går in med inställningen att 

de anhöriga är viktiga, och att det inte blir så bra om man tänker att ”de bara ställer till.” Hon 

ansåg även att de anhöriga kan vara bra påtryckare, en yttre motivation för klienten. Hon 

menade här att  ett  LVM-beslut kostar pengar och att  det  blir  bättre för alla parter  om de 

anhöriga kan motivera missbrukaren till att frivilligt få vård. 

Analys

I mötet mellan en klient och behandlare uppstår ett nytt system där båda ömsesidigt påverkar 

varandra.  Detta  innebär  att  den inställning som behandlaren har till  de anhöriga kan vara 

minst lika viktig som de anhörigas inställning till behandlaren. Detta möte sker över gränsen 

mellan det privata och det professionella vilket leder till uppkomsten av ett nytt system som är 

gemensamt för behandlaren och klienten.  Eftersom detta gränssnitt  är  mycket känsligt  för 

störningar så är det av extra stor betydelse vilken inställning behandlaren har när relationen 

inleds. 

Enligt det systemteoretiska perspektivet blir socialarbetaren en del av det system som hon 
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behandlar. Den gemensamma dialog som förs mellan socialarbetaren och klientens nätverk 

kan leda till  bättre insatser än om socialarbetaren ensam skulle leverera färdiga lösningar. 

Detta kan relateras till vad intervjupersonen säger då hon talar om att hon med hjälp av de 

anhörigas utsagor kan lägga pussel för att hitta rätt insats för klienten.

En av intervjupersonernas teori kring att en stor del av självläkningen skulle kunna bero på 

processer  inom  familjesystemet  kan  ses  utifrån  koherensbegreppet  (se  Boscolo  et  al.  i 

Forsberg  &  Wallmark,  1998).  Detta  handlar  om  att  system  är  föränderliga  och  att  de 

bibehåller  sina karaktärsegenskaper just  genom denna förändring.  I detta exempel kan det 

handla om hur en familj  hålls  samman,  med sina ursprungliga medlemmar,  genom att  en 

familjemedlem lyckas bli fri från sitt missbruk vilket möjliggörs genom olika processer inom 

själva systemet.

9.1.4 Anhöriga som hinder i arbetet

Vi frågade om socialsekreterarna ansåg att de anhöriga kunde utgöra ett hinder i arbetet med 

missbrukaren. På två socialkontor pratade de olika socialsekreterarna om att de anhöriga kan 

komma  att  försvåra  arbetet  då  de  ibland  har  bestämda  uppfattningar  om  vilka 

behandlingsalternativ som är mest lämpliga för den som missbrukar, vilket kan bli ett hinder 

när man ska göra upp om en planering tillsammans med klienten. Socialsekreterarna på båda 

socialkontoren har även varit med om att de anhöriga hotar och kommer med klagomål, och 

den ena av dem har även varit med om att de anhöriga har hört av sig till cheferna om de inte 

varit nöjda med den behandling som klienten erhållit.

En  intervjuperson på vuxenenheten redogjorde för  hur  anhöriga kan bli  överengagerade  i 

missbrukarens situation och på så sätt försvåra för denne att tillgodogöra sig en behandling. 

”...det  kan finnas  beteende  som gör  att  klienten  inte  kommer  iväg. 
Exempelvis  kan anhöriga  frekvent  besöka sjukhuset,  och bäddar  på 
många sätt att det ska bli lätt att åka hem igen, istället för att stänga av 
och låta mig vara på sjukhuset.”

En annan av våra intervjupersoner som också arbetade på vuxenenheten berättade att vissa 

anhöriga, bland annat mammor är väldigt engagerade. Ibland när det gäller narkotikamissbruk 

så kan de anhöriga vara ute hela nätterna,  berättade hon, och leta efter  den här personen, 

”...och jag vet inte om det alltid är så himla bra, om det hjälper just själva missbrukaren, de 

kan bli jätteförbannade. Så att om de kunde ha lite is i magen, men det är lätt att säga, om det 
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var ens eget barn skulle man säkert göra likadant...”.

En av socialsekreterarna som arbetar på en av öppenvårdsenheterna talade om hur anhöriga 

kan trigga igång sug hos missbrukaren genom att den anhörige kritiserar missbrukaren och 

ställer ultimatum. ”...det vevar igång väldigt mycket ångest. Och ja hur botar en missbrukare 

ångest? Det är inte svårt att gissa, ännu mer att dricka, ännu mer att droga, så är man lugn i en 

stund.”

Analys

Det samspelsmönster som intervjupersonen beskriver här skulle kunna kopplas till det som i 

systemteorin  kallas  för  cirkulär  kausalitet  (se  Forsberg  &  wallmark,  1998).  När  en 

familjemedlem missbrukar kan det väcka missnöje hos den anhörige som då börjar kritisera 

beteendet, vilket i sin tur leder till att missbrukaren trappar upp sitt missbruk. I teorin skulle 

det  här  mönstret  fortsätta  så  att  den  anhörige  kritiserar  missbrukaren  ännu  mer,  och  att 

missbrukarens beteende därmed förvärras ytterligare och så vidare. 

Det  som  en  av  våra  intervjupersoner  tidigare  beskrev,  att  anhöriga  kan  bli  överdrivet 

engagerade i missbrukarens situation, kan ses utifrån vad Klefbeck och Ogden (1996) säger 

om systemens spänningsförhållande mellan önskan om stabilitet och önskan om förändring i 

miljön.  Vad  de  anhöriga  gör  när  de  blir  överengagerad  är  att  de  på  ett  sätt  förhindrar 

missbrukaren från att komma till behandling och därmed uppnå förändring, samtidigt som det 

kan  finnas  en  önskan  hos  de  anhöriga  att  deras  närstående  faktiskt  ska  bli  fri  från  sitt 

missbruksbeteende.

9.1.5 Medberoende 

I fyra av intervjuerna kom ämnet medberoende upp. De talade om att de anhöriga, när de 

lever med en missbrukare, ofta visar upp mönster som tyder på att de är medberoende. Tre av 

dessa talade om att man i arbetet med den anhöriga då försöker bryta dessa mönster. 

”...ofta handlar det om medberoende... Det handlar väldigt ofta om att 
de här människorna har svårt att separera från varandra. Det kan vara 
en  son  som är  30-35 år  som bor  hemma hos  mamma och att  hela 
mammans vakna tid går åt till att oroa sig för den här sonen och då 
försöker man peka på att det skulle vara bra om den här sonen flyttade 
hemifrån att man jobbar utifrån det målet, men man måste vara väldigt 
förstående,  annars  så  raserar  man  ju  allt  då  även  när  det  är  sjuka 
bindningar och sånt där så får man försöka att vara väldigt smidig och 
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taktisk.”

En av intervjupersonerna gick vidare in på att de anhöriga ska ta ansvar för sig själva och låta 

missbrukaren ta ansvar för sina egna handlingar och att de sedan får mötas i en relation som är 

frisk och stark. Hon berättade dessutom att man i arbetet med missbrukarna även arbetar med 

ett  medberoende  hos  dem ”...för  även  om du  är  beroende  så  kan  du  vara  medberoende 

också...”.

En av socialsekreterarna gav uttryck för att vara mer kritisk till konceptet kring medberoende. 

Han berättade att de anhörigkurser han kan rekommendera till de anhöriga tyvärr är utformade 

”...utifrån någon slags tolvstegsidé också, med att man faktiskt blir medberoende, att det här 

mönstret,  det patologiska mönstret som finns i de här familjerna, att folk uppehåller vissa 

saker för att det är självbelönande.” 

Han tyckte att det handlade om idéer som var ganska ”lösryckta”. ”...jag vet inte riktigt vart 

jag står i det och vad jag tycker om det... det är väl att lägga skulden lite på de som är runt 

omkring och vill hjälpa till...”. 

Analys

Den  utveckling  som,  enligt  en  av  intervjupersonerna,  bör  äga  rum  i  relationen  mellan 

missbrukaren och den anhörige, skulle kunna tolkas som en andra gradens förändring inom 

systemteorin (se Watzlawick et al. i Forsberg & Wallmark, 1998). När den anhöriga ser efter 

sig själv och missbrukaren får lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar, innebär detta att 

systemet har omstrukturerats. Enligt principen om andra gradens förändring kan den här typen 

av omstrukturering i systemet leda till att de två parterna kan mötas i en sundare relation.

9.2 Klientifiering
Vi ställde frågan hur de skulle definiera en klient och vilka kriterier som skulle vara uppfyllda 

för att någon skulle räknas som klient på respektive enhet. På två socialkontor fick vi svaret 

att man måste ha ett missbruk och att man måste bo i stadsdelen, och på den ena sa man även 

att  en  klient  måste  vara  minst  20  år.  En  tredje  socialsekreterare  på  ett  av  de  andra 

socialkontoren sa att man måste vara fyllda 20 och att det förutom missbruk kunde handla om 

andra mer ”udda” problem. ”Det som man inte får in någon annanstans det sätter man på 

vuxenenheten.” Man ska även vilja ha det här stödet. En fjärde socialsekreterare betonade att 
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man måste vara aktualiserad som ärende för att kunna bli klient.

Vidare när vi frågade om anhöriga till missbrukare kunde bli klienter svarade många att de 

inte kunde bli det. På några enheter sa de att det kanske kunde hända men att det inte var så 

vanligt. På tre socialkontor kunde man ge stödsamtal och på en av dessa kunde de anhöriga 

även bli aktualiserade som klienter. I dessa fall handlade det oftast om att den anhörige hade 

en närstående som själv var aktualiserad som missbrukare på enheten. Den anhörige skulle 

även då ha behov av stöd på grund av problem med medberoende. Hon pekade dock på att de 

anhöriga ändå bara blev klienter i de fall man kunde bedöma att den egna enheten kunde bistå 

med  den  bästa  möjliga  hjälpen.  Två  socialsekreterare  pekade  på  formella  och  tekniska 

svårigheter  i  aktualiseringen  av  anhöriga  som  klienter  eftersom  de  som  vuxenenheter 

förväntas göra missbruksutredningar. ”Man inleder alltid en utredning, och det blir svårare 

vad gäller anhöriga, vi ska inte göra någon missbruksutredning på anhöriga.” 

De två öppenvårdsenheterna som vi intervjuade skiljde sig markant i denna fråga. På den ena 

kunde de anhöriga definitivt inte bli klienter eftersom det krävdes att man blev remitterad från 

socialtjänsten för sitt missbruk. På den andra öppenvårdsenheten kallade man däremot alla 

som kom in för klienter. ”...det är väl kanske fel men det betyder ju kund och man är ju kund 

också om man är anhörig... ”.

Analys

Den  byråkratiska  identiteten enligt  Johansson (2007)  bygger  på  att  man  utefter  specifika 

variabler placeras in i specifika fack. Våra intervjupersoner pekade på att man till exempel 

skulle ha uppnått en viss ålder och ha problem som kan behandlas inom deras arbetsfält, det 

vill säga missbrukproblem. Om en anhörig inte har ett missbruk så kan denne heller inte få en 

byråkratisk identitet och bli klient på de flesta vuxenenheter, eftersom det först är när klienten 

fått en byråkratisk identitet som hon kan tas an som ärende av myndigheten. 

Den tredje dimensionen av Johanssons (2007) klientrelationer,  effektivitetsgrad,  kan ha en 

inverkan  på  det  utrymme  som  den  anhörige  får  inom  ramen  för  en  kontakt  med 

organisationen. I och med att anhöriga inte blir klienter och därmed inte har några variabler i 

beräknande kan den anhöriga heller inte få igenom ett gehör för sina behov eller önskemål. 
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9.2.1 Vems behov?

Vi  frågade  vems  behov  som var  centrala  i  kontakten  med  de  anhöriga,  och  i  de  flesta 

intervjuer gavs det uttryck för att man i missbruksarbetet lade fokus på den person som man 

hade framför sig i samtalen, vare sig det handlade om missbrukaren eller om den anhörige. 

Men i arbetets helhet lades störst vikt vid missbrukarens behov och för att få till en förändring 

för denne. 

”Oftast så är det ju missbrukarens behov. Ibland är det ju också även 
den anhöriges behov, det kan ju va ’Jag blir tokig, jag orkar inte mer, 
jag klarar inte av att gå till jobbet’ ja liksom, så där kan det ju vara att 
den anhöriga kan säga till mig då, och då får man ju lyssna på vad hon 
eller han säger och försöka komma med så goda råd som möjligt. Men 
ofta så handlar det ju om att bara lyssna, och sen försöka få dem att 
fokusera på sina behov...”.

Vid  två  av  intervjuerna  nämndes  det  att  det  är  klienten  (missbrukaren)  som  är 

uppdragsgivaren åt socialsekreteraren och att det därför är klientens behov som blir centrala i 

utredningen. Trots att främsta fokus verkade ligga hos missbrukaren visade det sig även att de 

på de flesta enheter kunde ha stödjande samtal med de anhöriga, men för att tillmötesgå deras 

behov på bästa sätt hänvisades de även vidare till andra instanser. 

”Man försöker fånga upp de anhöriga och hänvisa dem vidare... I vissa 
fall jobbar man kanske lite mer med de också eller har lite stödjande 
samtal och sådär... det finns ändå en tradition att man jobbar främst 
med missbrukaren.” 

En av intervjupersonerna reflekterade kring att anhörigarbetet skulle kunna förbättras genom 

att också låta de anhöriga vara klienter på vuxenenheten i stället för att man hänvisar dem 

bort.

Analys

Att missbrukarens behov oftast verkar ligga i fokus även då man arbetar med anhöriga tror vi 

kan ha att göra med att det är missbrukaren som faktiskt är klient medan de anhöriga inte i 

samma grad klientifieras och att det därav inte finns ett fall att handlägga. 

Trots att främsta fokus verkar ligga på missbrukaren, låter det ändå som att socialarbetarna i 

stunden  fokuserar  på  den  personen  de  har  framför  sig.  Det  verkar  även  vara  vanligt 

förekommande att de på flera av enheterna kan ha stödjande samtal med de anhöriga vilket 
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Barber och Gilbertson (1997) tror kan vara ytterst angeläget eftersom det inte är någon garanti 

att den anhöriga mår bättre bara för att missbrukaren blir fri från sitt missbruk (Se tidigare 

forskning). 

Att de anhöriga ofta blir hänvisade till andra instanser skulle kunna kopplas till resurs- och 

effektivitetsskäl inom den femte dimensionen av Johanssons (2007) klientrelationer, det vill 

säga avstånd. Genom att upprätthålla ett avstånd till den anhöriga sparas både tid och resurser 

som  i  stället  kan  prioriteras  till  klienterna.  Om  socialarbetaren  skulle  lägga  mer  tid  på 

anhörigarbete skulle detta kunna utgöra ett hot mot en effektiv handläggning. 

9.3 Frihet vs. styrning i arbetet
Samtliga intervjupersoner uttryckte att de kände sig relativt fria i sin yrkesutövning, men att 

de till olika grad ändå var styrda uppifrån. 

Tre intervjupersoner nämnde att de som socialsekreterare inte har delegation och att de därför 

själva inte får ta beslut om placeringar och andra vårdalternativ som kostar pengar utan att 

först rådgöra med sina chefer. Dessa intervjupersoner upplevde att de därutöver kunde arbeta 

relativt fritt. ”...det är inget som hindrar att jag får samla in material på andra sätt och välja 

själv hur många gånger och hur jag vill träffa... en del måsten finns det men ganska stor frihet 

också.” 

Fyra socialsekreterare pratade om hur de i klientarbetet förväntas arbeta efter färdiga mallar 

och  använda  vissa  arbetsredskap.  Ett  exempel  på  ett  arbetsredskap  som två  nämnde  var 

intervjuformuläret  ASI.  En  av  intervjupersonerna  fortsatte  och  sa  att  man  utifrån  ASI-

intervjun sedan gör en utredning enligt 11:1 i socialtjänstlagen, ”...och där kan man inte hitta 

på själv, utan det är ju väldigt styrt, det finns ju färdiga rubriker.” Tre av intervjupersonerna 

talade på olika sätt om att intervjuredskapen används för att det ska bli professionellt skött och 

en av dessa sa att det finns påbud om att de ska arbeta evidensbaserat i hennes stadsdel. 

”...jag  tycker  ju  att  hela  stadsdelen  är  styrd  av  de  här  kognitiva 
strömningarna av det här evidensbaserade för det är ju någonting som 
alla måste ställa upp på men annars så tycker inte jag att jag är styrd av 
någon myndighet eller förvaltning eller så där.”

En  av  socialsekreterarna  från  vuxenenheten  upplever  att  cheferna  ger  henne  ganska  stort 

utrymme till att arbeta fritt eftersom hon har yrkesskicklighet. ”...du kan ju inte påverka om 
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du inte har någonting att komma med. Du måste kunna din sak, ha någonting att erbjuda, då 

kan du påverka och då får du större handlingsfrihet, då kan du göra mer, så tänker jag.”  

En annan socialsekreterare inom öppenvården jämförde hennes nuvarande arbete med hur det 

var när hon jobbade inom socialtjänsten.  Hon berättade att  hon idag upplever att  hon har 

större handlingsfrihet än förut då hon hade myndighetsansvar, ”...här jobbar jag mycket med 

mig själv i behandlingsarbetet, för det är en helt annan roll jag har här än vad jag har som 

utredare...”.

Tre av våra intervjupersoner från socialtjänsten berättade att de har möjlighet att ta upp sina 

olika önskemål och synpunkter med sina chefer bland annat under olika arbetsplatsträffar. 

Däremot är socialsekreterarna inte lika säkra på hur mycket detta påverkar organisationen och 

hur  mycket  som  faktiskt  går  igenom.  En  av  socialsekreterarna  upplevde  ändå  sina 

medarbetare  som väldigt  nöjda.  Hon  menade  att  man  på  arbetsplatsen  bland  annat  hade 

möjlighet att själv komma med önskemål om man brinner för någonting och att man får olika 

utbildningar och kompetensutveckling. 

En annan socialsekreterare inom öppenvården redogjorde för hur hon tänkte kring att man 

underifrån kan forma och påverka organisationen uppåt i arbetet med klienterna.

”...jag vet inte om vi kan påverka själva politikerna och de som sitter i 
toppen då i ledningen mer än genom att göra ett bra jobb. Att det ger 
ett bra avtryck liksom. Så att man får respekt av dem, det är väl ett bra 
sätt att påverka underifrån.”

Analys

Med utgångspunkt i det nedifrån-och-upp-perspektivet som Johansson (2007) redogör för kan 

man se hos  flera  av  våra  intervjupersoner  att  de  är  osäkra på hur  de själva  kan påverka 

organisationen uppåt trots att de ges tillfälle att ge uttryck för sina synpunkter och önskemål. 

En av våra intervjupersoner kom på en intressant tanke om hur man som gräsrotsbyråkrat 

faktiskt skulle kunna påverka underifrån, att man genom att göra ett bra jobb uppmärksammas 

av ”ledningen”.

Ramstyrning och flexibel tillämpning är något som den första dimensionen av Johanssons 

(2007) klientrelationer berör. Den uppfattning vi fick efter att ha intervjuat socialsekreterarna 
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på de olika enheterna var att de trots sina restriktioner ändå var relativt fria i yrkesutövandet. 

Arbetet  styrs  av  ramar  kring  hur  man  ska  utföra  utredningsarbetet  och  dessa  skapar 

begränsningar  i  hur  man  skulle  kunna  arbeta  med  de  anhöriga,  i  och  med  att  de  på 

vuxenenheten inte kan göra missbruksutredningar på anhöriga. 

I organisationsteori sägs det att gräsrotsbyråkrater har stor handlingsfrihet i förhållande till 

andra  som  arbetar  med  klientkontakter.  En  av  våra  intervjupersoner  inom  öppenvården 

uttryckte  att  hon idag upplever  att  hon har  större  handlingsutrymme än hon hade då hon 

arbetade inom socialtjänsten. Detta motsäger Lipskys påstående (i Johansson, 2007) eftersom 

den  typiska  gräsrotsbyråkraten  snarare  arbetar  på  socialtjänsten,  där  man  bedriver 

myndighetsutövning, än inom öppenvården. 

9.4 Effektivisering
Något som var ett genomgående tema i våra intervjuer var hur enheterna på olika sätt kan 

specialisera  sig,  och  att  de  många  gånger  samarbetar  med  landstinget  som  bidrar  med 

specialiserad arbetskraft. 

”Ja det här är ju samverkan vi jobbar ju i team så vi försöker få det här 
teamsamarbetet  att  bli  så  bra  som möjligt,  att  den  som är  bäst  på 
någonting  till  exempel  att  inte  jag  håller  på  och  kvackar  med 
sjuksköterskans arbetsuppgifter utan att han även får dela ut antabus 
och ta urinprover och sånt där jag kanske kan göra men att jag lämnar 
det till honom även när det är min klient...”.

På tre av de arbetsplatser som vi besökte pratade socialsekreterarna om att de samarbetade 

med lanstinget. På ett av socialkontoren hade de gemensamma behandlingskonferenser och 

kunde träffa klienten tillsammans med läkare om det fanns behov. På en annan vuxenenhet 

höll de regelbundet nätverksmöten tillsammans med landstinget och kunde tillsammans med 

dem ”...skräddarsy olika behandlingar utifrån klientens speciella behov”.

Två  av  intervjupersonerna  berättade  om  hur  utredningsarbetet  på  många  sätt  har 

standardiserats, exempelvis genom användandet av ASI-intervjun som de gör på alla klienter 

redan vid  någon av de första  träffarna.  Därigenom blir  hela  den  sociala  utredningen klar 

ganska fort.

”Tidigare så kunde det dröja jättelänge, om den alls gjordes... på det 
sättet har det blivit effektivare genomflöde av utredningar. Utredningar 
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ska ju utmynna i någon form av insats, eftersom vi använder bara det 
här instrumentet har det blivit effektivare. När vi har ärenden idag så 
måste man ha ett syfte varför man tar upp det här ärendet. Så var det 
inte heller tidigare. När jag började för tio år sen här i det här yrket, då 
kunde nog folk prata helt obehindrat i två timmar om ett ärende, utan 
något syfte. Det fanns en sådan kultur inom socialtjänsten, men idag 
har vi nog blivit mer målinriktade...”.

Vidare  berättade  en  av  intervjupersonerna  att  genomströmningarna  av  klienter  har  ökat 

samtidigt som antalet handläggare har krympt.  ”Så det har nog blivit lite tid för traditionellt 

socialt arbete och mer snabba utredningar... i vilket ligger en fara.”

Analys 

Precis  som i Johanssons  (2007) tredje  dimension av klientrelationer,  tid  per ärende,  talar 

socialsekreterarna ovan om hur handläggningarna har effektiviserats genom att man använder 

olika standardinstrument och på så vis kortat  ner tiden.  Vår tolkning av detta är att  det  i 

dagens snabba utredningar kan finnas en risk för att anhörigarbetet inom missbrukarvården 

blir lidande. Eftersom socialsekreterarna har fått mindre tid att lägga på missbruksutredningar 

kanske de inte heller kan ägna särskilt mycket tid till anhörigarbete. 

Den andra dimensionen av Johanssons (2007) klientrelationer, specialiseringsgrad, bygger på 

specialisering  och  snävhet  för  effektivitetsskäl.  På  många  arbetsplatser  är  man  som 

medarbetare  specialiserad  och  tar  därmed  enbart  hänsyn  till  vissa  omständigheter  hos 

individen. De olika specialiserade medarbetarna kompletterar sedan varandra genom att arbeta 

i team. På så sätt möjliggörs en effektiv handläggning då de tillsammans kan utforma insatser 

för klienter. 

De  gemensamma  behandlingskonferenserna  och  nätverksmötena  som  beskrivs  ovan,  där 

landsting  går  ihop  med  socialkontoret  för  att  ha  gemensamma  möten  tillsammans  med 

klienten, är ett typiskt exempel på hur ett mezzosystem inom den socialekologiska modellen 

kan  se  ut  enligt  Bronfenbrenner  (i  Forsberg  &  Wallmark,  1998).  I  det  fallet  räknar  vi 

landstinget och socialkontoret som olika mikrosystem där missbrukaren ingår i egenskap av 

att vara klient, precis som att ett barn ingår i mikrosystemet skola i egenskap av att vara elev.

Samarbetet mellan vuxenheterna och landstinget kan även kopplas till  utväxlingsprincipen 

som Siporin (i Klefbeck & Ogden, 1996) talar om. Om vi betraktar vuxenenheten som ett 
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öppet system så bidrar samarbetet med landstinget till att vuxenenheten hålls samman som ett 

system. Då är det viktigt att vuxenenheten såväl som landstinget upplever att de har något att 

hämta  ur  samarbetet.  Under  intervjuerna  fick  vi  den  uppfattningen  att  flera  av 

socialsekreterarna  upplevde  samarbetet  med  landstinget  som  välfungerande,  och  att 

samarbetet bidrog till att verksamheten blev effektivare än om respektive enhet skulle bedriva 

sitt arbete var för sig. Eftersom vi som forskare inte har haft någon kontakt med landstinget 

har vi heller inget empiriskt underlag för att bedöma hur de upplever samarbetet.  Det går 

därför inte att säkert avgöra huruvida det här exemplet faller in under utväxlingsprincipen.

9.5 Anhöriga- en glömd grupp
När vi diskuterade anhörigarbetet  med intervjupersonerna,  kom det fram att  flera av dem 

verkade vara medvetna om brister i arbetet med anhöriga till missbrukare. ”...jag tror i mångt 

och mycket att anhörigarbetet är ett slags svart hål både forskningsmässigt och rent praktiskt 

hur vi arbetar.”

En socialsekreterare sa att anhörigarbetet nog är bristfälligt och att det finns en historia där 

man på vuxenenheterna inte varit så bra på att integrera de anhöriga i arbetet,  men att de 

försöker  förbättra  sig.  En  annan  tyckte  sig  inte  veta  särskilt  mycket  om  de  anhörigas 

problematik trots att han ansåg sig vara relativt intresserad.

9.5.1 Anhöriga är drabbade

Tre  av  socialsekreterarna  beskrev  hur  anhöriga  kan  lida  av  att  en  närstående  genom sitt 

missbruk utsätter sig själv för skador och faror. 

"Vad händer, när någon i familjen dricker eller  använder narkotika? 
...det  är  ju  att  hela  familjen  blir  sjuk  och  oftast  att  det  är  själva 
anhöriga som drabbas mest. ...den som är ute och knarkar, den bryr sig 
väl inte, och det är föräldrarna, de kan inte sova, de kan inte äta, det är 
oro, ångest och skuld och skam och allt.”

En av intervjupersonerna sa att det är svårt att se någon man älskar köra ner sig på det viset 

och att anhöriga som en desperat sista åtgärd ofta tar avstånd från missbrukaren. En annan 

socialsekreterare sa också att de anhöriga nästan mår sämre än själva missbrukaren och att de 

därför skulle behöva stöd för sin egen del.
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Analys

Ett av systemteorins grundantaganden är att helheten bildar en annan kvalitet än dess enskilda 

delar och att förändring i en del av ett system leder vidare till att hela systemet förändras, 

eftersom alla dess delar ömsesidigt påverkas av varandra. Detta kan kopplas till hur en av 

intervjupersonerna resonerar kring att hela familjen blir sjuk när en närstående missbrukar, 

och även till hur de andra beskriver hur anhöriga kan lida av familjemedlemmens missbruk.   

Om  anhöriga  skulle  söka  hjälp  för  egen  del  för  att  de  själva  mår  dåligt  över 

familjemedlemmens missbruk skulle detta, enligt ovanstående resonemang, kunna leda till en 

förändring i hela systemet. Om till exempel en ungdom börjar missbruka bland annat på grund 

av  missförhållanden  i  familjesystemet,  skulle  detta  rent  hypotetiskt  kunna leda  till  att  de 

anhöriga mår sämre och i och med det söker hjälp för sina egna behov. Detta skulle kunna 

innebära att vissa av de problem som från början orsakade att ungdomen började missbruka 

behandlas, och att ungdomens missbruksproblem därmed mildras.

I studier, bland annat av Velleman (2006), har man funnit att missbruksrelaterade problem och 

familjefunktioner  samverkar  med  varandra,  något  som  stödjer  ovanstående  hypotes. 

Missbruket kan ta vid då det finns problem inom familjen, och missbruket kan även avta då 

det finns bra relationer i familjen. En annan studie av samma forskare (2005) visar på att 

familjen  kan  spela  en  central  roll  i  förbyggandet  av  missbruk  och  att  de  program  som 

involverar både föräldrar och barn kan fungera bäst. 

9.6 Stort steg att söka sig till socialtjänsten
Två  av  intervjupersonerna  betonade  att  det  finns  en  viss  tabu  kring  att  söka  hjälp  hos 

socialtjänsten, och att det därför är ett stort steg för många att söka sig dit. 

”Att ringa till socialtjänsten är ju något väldigt stort för många. Det 
kanske  är  den  myndigheten  som  är  mest  associerad  med  social 
kontroll, som man associerar med personliga misslyckanden, att vända 
sig till socialtjänsten.”

Två  socialsekreterare  som vi  intervjuade  var  av  uppfattningen  att  det  kan  finnas  många 

anhöriga som inte anser att deras egna problem är tillräckligt allvarliga för att söka hjälp hos 

socialtjänsten. En av dem tror att det finns många fler som skulle behöva hjälp eller stöd än de 

som får det idag, och att man alltid behöver det när man är anhörig. 
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10. Diskussion 
Vi inledde uppsatsen med att  beskriva hur anhöriga till  missbrukare kan vara en drabbad 

grupp och att det kan vara svårt att arbeta med dem eftersom anhörigstöd varken regleras i 

kommunala riktlinjer eller i lagen. Vår genomgång av tidigare forskning visade även att den 

här gruppen är drabbad och att det är brist på forskning som inriktar sig på anhörighjälp. 

Syftet  med uppsatsen  var  att  beskriva och  analysera  socialsekreterares  erfarenheter  av att 

arbeta med anhöriga till missbrukare. Frågeställningarna var hur socialsekreterare arbetar med 

anhöriga som har  behov av stöd och vård och  hur  de kopplar  in  anhöriga i  arbetet  med 

missbrukare.  Andra  frågeställningar  var  vad  socialsekreterare  känner  till  för  stöd-  och 

vårdinsatser för anhöriga och huruvida socialsekreterarna anser att anhöriga till missbrukare 

kan vara i behov av stöd och vård. 

Resultaten visade att det mycket var upp till socialsekreteraren hur denne ville arbeta med 

anhöriga. Detta berodde dels på att våra intervjupersoner främst arbetade med missbrukare 

och  att  de  anhöriga  på  de  flesta  enheterna  inte  kunde  bli  klienter.  Det  förekom  att 

socialsekreterarna hade samtal med de anhöriga både enskilt  och i  grupp, men de gånger 

socialsekreterarna ansåg att deras enheter inte kunde bistå med de lämpligaste insatserna till 

de anhöriga hänvisades de ofta bort till externa aktörer. Det vanligaste sättet för anhöriga att 

inkluderas  i  behandlingen  var  genom att  delta  i  nätverksmöten.  De anhöriga  kunde  även 

finnas med i periferin genom att de tar kontakt per telefon med socialsekreteraren både för att 

de var oroliga för missbrukaren men också för att de kunde vara i behov av eget stöd. 

Det visade sig att samtliga socialsekreterare ansåg att anhöriga till missbrukare kunde vara i 

behov av stöd och vård, och socialarbetarna hade en del kunskap om de externa insatser som 

var riktade till de anhöriga. Främst kände de till de insatser till vilka deras enheter hänvisade 

de anhöriga och hur insatserna då var utformade och vilka metoder som användes. Utöver 

detta nämnde flera socialsekreterare AA:s anhöriggrupper som en möjlig väg till självhjälp. 

För studien användes en kvalitativ metod vilket både kan ha för- och nackdelar. Genom att 

använda en kvantitativ metod hade vi kunnat fånga in en större population vilket hade ökat 

generaliserbarheten, men den kvalitativa metoden har i stället gett en djupare förståelse för 

socialsekreterarnas erfarenheter. När man vill mäta upplevelser ser vi den kvalitativa metoden 
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som  en  fördel  eftersom  det  är  svårt  att  fånga  upplevelser  och  människors  dynamiska 

berättelser med exempelvis ett frågeformulär. Med hjälp av den dynamik som uppstår i en 

intervjusituation har vi bättre kunnat fånga upp upplevelserna av den värld socialsekreterare 

befinner sig i, än vad som hade varit möjligt om vi hade använt oss av kvantitativ metod.

Att de anhöriga oftast inte blir klienter på de enheter som arbetar med missbruk utgör ett 

påtagligt hinder för att anhöriga ska kunna få det stöd och den vård som de kan vara i behov 

av.  Vi  gick  in  i  skrivandet  med  uppfattningen  att  anhöriga  inte  får  samma  utrymme  i 

missbrukarvården som den som faktiskt har ett missbruk vilket vi har fått bekräftat. Vi tänker 

nu att det mycket beror just på att anhöriga inte tas an som klienter.

Ytterligare en anledning till att de på vuxenenheterna inte arbetar så mycket med anhöriga tror 

vi kan vara rädsla inför att ge sig in på nya arbetsområden, att man hellre rör sig inom de 

områden där de har beprövad kompetens, alltså inom missbruksarbete. En annan tanke är att 

de  enskilda  socialsekreterarna  vill  följa  arbetsplatsens  riktlinjer  och  eftersom arbetet  med 

missbrukarna verkar ha störst prioritet tar de inte på sig onödigt mycket arbete med anhöriga 

då de redan har mycket att göra. 

Något som många socialsekreterare talade om var att de kunde specialisera sig och att de 

arbetade mycket i team och hade behandlingskonferenser där specialister inom olika områden 

samverkade för att gemensamt planera de bästa möjliga insatserna för klienterna. Det fanns ett 

önskemål från en socialsekreterare att man skulle kunna ha en person på enheten som var 

specialiserad  just  inom  anhörigvård,  och  vi  menar  att  man  genom  den  här  sortens 

specialisering  faktiskt  skulle  kunna  göra  väldigt  mycket  för  utvecklingen  av  just 

anhörigvården  inom  vuxenenheterna  på  socialtjänsten.  Om  de  skulle  ta  in  någon  på 

socialtjänsten som specialiserade sig på anhörigvård skulle de kunna utöka sitt arbetsområde 

till att inkludera anhöriga i högre utsträckning. 

Något vi uppmärksammade var att två socialsekreterare nämnde att det kan vara ett stort steg 

för många att  söka sig till  socialtjänsten.  Vi tror att  detta i  allra högsta grad kan påverka 

huruvida anhöriga får hjälp eller inte eftersom de många gånger även anser att deras egna 

problem inte är tillräckligt allvarliga. 
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De teorier vi har valt för att analysera vår empiri går att problematisera. Både inom generell 

systemteori och socialekologisk systemteori talas det om människor som ingår i system och 

att dessa systemen på olika sätt påverkar varandra. Ingången i båda de här teorierna är väldigt 

systematiserande  och  sätter  många  gånger  människan  i  en  icke-autonom  position  där 

sammanhanget  förutsäger  individens  handlande.  Utgår  man  från  systemteorin  skulle 

människan vara en naturligt rationell varelse som per automatik handlar för att upprätthålla 

balans i systemet. Vi kan se vissa svårigheter med att applicera dessa teorier på mänskliga 

sammanhang eftersom mänskliga interaktioner inte alltid kan sättas i relation till system utan 

att även andra faktorer faktiskt kan spela roll som exempelvis att alla har olika bakgrund och 

olika förutsättningar samt intentioner. 

I  Johanssons  organisationsteori  sägs  det  att  gräsrotsbyråkrater  har  stor  handlingsfrihet  i 

förhållande till andra som arbetar med klientrelationer. En av våra intervjupersoner som hade 

erfarenhet  av  att  arbeta  både  inom socialtjänsten  och  öppenvården  kände  sig  friare  i  sin 

yrkesroll  som  behandlare  inom  öppenvården  än  hon  hade  gjort  som  utredare  inom 

socialtjänsten. Det här motsäger Johanssons påstående att gräsrotsbyråkraten skulle vara den 

som har större handlingsutrymme, men det här är enbart en människas upplevelse och inget 

direkt motargument mot Johanssons påstående.

10.1 Förslag till vidare forskning
Anhörigarbetet  har visat  sig vara ett  område kring vilket det  har forskats relativt  lite. Det 

skulle  vara  intressant  att  göra  en  ny  undersökning  som liknar  denna  fast  med  en  större 

målpopulation.  Undersökningen  skulle  kunna  vara  kvantitativ  men  kompletteras  med 

kvalitativa  djupgående  intervjuer.  Det  skulle  även  vara  intressant  att  forska  vidare  kring 

medberoendeproblematiken eftersom det verkade vara ett genomgripande ämne då vi talade 

om anhöriga. Det vore också intressant att problematisera begreppet medberoende eftersom 

det verkar vara något vedertaget bland dem som arbetar med missbruk trots att det inte finns 

så mycket metodologisk forskning kring fenomenet.
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12. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide

Presentation 
Syftet med arbetet är att beskriva socialsekreterares upplevelser av att arbeta med anhöriga till missbrukare. 

Uppgifterna som tas fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och utan att personen ifråga 

kommer att kunna identifieras. Uppgifterna kommer även enbart att användas i syfte för forskning. Deltagandet 

är frivilligt och den som intervjuas får när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjun kommer att spelas in 

för att senare transkriberas och vi kommer be den som intervjuats att läsa igenom materialet när det bearbetats 

och färdigställts för en chans att kommentera.  

Arbetet med anhöriga

”Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på den här enheten?” 

- Vad har du för tidigare erfarenhet av att arbeta med missbrukare eller anhöriga till missbrukare?

”Anser ni/du att anhöriga till missbrukare kan ha behov av stöd eller vård?”

”Hur arbetar ni med anhöriga till missbrukare 'på den här socialtjänsten'?”

- Kopplar man in den anhörige i arbetet med missbrukaren? I så fall på vilket sätt?

- Upplever du att de anhöriga kan vara en tillgång eller ett hinder i arbetet med missbrukaren?

- Vad erbjuds det för andra insatser för de anhöriga inom ramen för 'er organisation'? ”På plats” med de 

anställda.

- På vilket sätt hjälper dessa insatser de anhöriga? Hur är insatserna utformade?

- Hur mycket kontakt har ni med anhöriga? Vilken typ av kontakt?

- Vad brukar ni prata om med dem? Vems behov är centrala i kontakten med den anhöriga? Missbrukarens eller  

den anhöriges?

- Tar ni själva emot anhöriga här för privata samtal, eller hänvisar ni dem någon annanstans? Vart? Tar ni hjälp 

av utomstående aktörer? 

”Hur kommer ni i kontakt med  de anhöriga? Söker ni upp dem eller får de ta kontakten?”

- Hur vanligt är det att anhöriga till missbrukare själva tar kontakt med socialtjänsten för deras behov av stöd 

eller vård? Hur hanterar ni i så fall detta?

- Hur vanligt är det att missbrukaren vädjar till er om att deras anhöriga kan vara i behov av stöd och/eller  

vård? Hur hanterar ni i så fall detta?
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De organisatoriska ramarna

”Hur stor handlingsfrihet i klientarbetet upplever du att du som socialsekreterare har i förhållande till  

'organisationen'?!”

Hur flexibel upplever du att du kan vara i din yrkesutövning? (utredningar, beslut om insatser/behandling)

Om man tänker på organisationen som en  hierarki, och att ledningen ger order uppifrån på hur ni bör arbeta: 

 - Hur pass styrd upplever du att du är ”uppifrån”?

- Kan du även uppleva att du har möjlighet att forma och påverka organisationen uppåt i ditt arbete med 

klienterna?/ I din roll som socialsekreterare?

”Hur skulle du definiera en klient?”

- Vilka kriterier bör vara uppfyllda för att någon ska räknas som klient?

- Kan en anhörig (till missbrukare) vara klient? Hur ser i så fall kriterierna ut?

- Brukar du vara noga med att informera klienten om dennes rättigheter? (makt)

- På vilket sätt arbetar ni för ett effektivare arbete?

Kunskap om vård- och stödinsatser 

Bortsett från de insatser som kommit på tals idag, finns det ytterligare insatser för anhöriga eller organisationer  

dit anhöriga kan vända sig som du känner till? I så fall vilka?

Ser du själv brister i behandlingen/ i arbetet med anhöriga så som den är utformad idag?

Skulle du vilja ha det på något annat sätt? På vilket sätt skulle du i så fall vilja ändra ert arbete mot anhöriga? 

Vilka insatser skulle du som socialsekreterare vilja ha möjlighet att erbjuda den anhörige?

Dag Bergman & Janna Hedbom
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Bilaga 2:   Skriftligt samtycke   

Samtycke till att medverka i undersökningen.

Jag har muntligen informerats om studien. Jag är medveten om 
att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som 
helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

Jag är också informerad om att intervjun med mig bandas och 
sedan skrivs ned och att vad som har sagts behandlas 
konfidentiellt. Om det jag har sagt kommer att citeras i studien, 
sker detta på ett sätt så jag inte kommer att kunna identifieras.   

Ort Datum

Namnunderskrift
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