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Förord 



Processen med att skriva en uppsats har varit en utmaning då det till en början känns omöjligt 

att hitta tidigare forskning som är relevant för valt ämne. Att hitta personer att intervjua känns 

ännu mer omöjligt.  Men när arbetet sedan framskrider och det uppenbarar sig lösningar med 

både tidigare forskning och intervjupersoner blir allt mycket roligare och inte minst spännande. 

Det är väl det som är utmaningen med att skriva en uppsats. 

Vi tar båda ett gemensamt ansvar för hela uppsatsen och båda har varit delaktiga under hela 

processen med alla delar av uppsatsen. 

Ett varmt tack vill vi ge vår handledare Katarina Grim vars ledsagning och stöttning genom 

hela arbetet har lett till denna uppsats. Du har med din konstruktiva kritik och med öppet sinne 

gett oss förutsättningar till att skapa detta arbete. 

Vi vill även tacka våra respondenter som ställde upp på intervjuer som genererade material till 

uppsatsen. 

Genom värme och att ha “högt i tak”, det vill säga att vi vågar ge och ta kritik, samt ett eminent 

samarbete oss emellan så vill ge varandra ett stort tack.  
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Sammanfattning 



”Jag är inte ensam i stan om att ha det här bekymret”. En kvalitativ studie om 

professionellas kunskap av att arbeta med anhöriga av Alexandra Friman och Erika Persson  

Syftet med uppsatsen var att ur ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka och analysera 

den enskilde socialsekreterarens erfarenheter och kunskap av att arbeta med och ge stöd till 

vuxna anhöriga till missbrukare. Eftersom uppsatsen bygger på socialsekreterarnas erfarenheter 

och kunskaper om anhörigstöd så tar den utgångspunkt i tolkning och att försöka förstå 

respondenternas erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Kvalitativ intervjumetod valdes som 

metod till denna uppsats för att få möjligheten att dyka djupare i respondenternas erfarenheter 

och kunskaper.  

Då socialsekreterarna det vill säga respondenterna i denna studie och deras yrkesutövning 

påverkas av faktorer på strukturell, grupp och individnivå kommer ett organisationsteoretiskt 

perspektiv användas för att tolka och förstå uppsatsens resultat. Inom organisationsteorin finns 

perspektiven Instrumentellt perspektiv samt Kulturellt perspektiv, vilka påverkar 

organisationens utformning och arbete på olika sätt. 

En kvalitativ innehållsanalys använts för att hantera empirin från intervjuerna. I bearbetningen 

av uppsatsen empiri framträdde resultatet som identifierade fyra olika underkategorier som 

fördelades i två olika huvudkategorier. Underkategorierna “Att arbeta utifrån riktlinjer och 

lagar” och “Handlingsutrymme” tillfördes huvudkategorin “Att arbeta inom organisationens 

ramar”. Underkategorierna “Att ha ett medberoende och vara delaktig i en förändringsprocess” 

samt “Att som socialsekreterare se behov av stöd och erbjuda ett professionellt nätverk” 

tillfördes huvudkategorin “Anhörigas mående och behov av stöd”. 

 

Nyckelord: Missbruk, närstående, sociala relationer, medberoende, anhörig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



“I am not alone in town to carry this concern.”. A qualitative study about professionals 

knowledge to work with relatives by Alexandra Friman and Erika Persson 

The purpose of the thesis was to investigate and analyze the experience and knowledge of the 

individual social secretary from working with and providing support to adult relatives of addicts 

from an organizational theoretical perspective. Since the essay is based on the experiences of 

the social secretaries and their knowledge of family support, it is based on an attempt at 

interpretation and trying to understand the respondents' experiences and knowledge on the 

subject. A qualitative interview method was chosen as the method for this essay in order to have 

the opportunity to delve deeper into the respondents' experiences and knowledge. 

Since the social secretaries, that is, the respondents in this study and their professional practice 

are influenced by factors at the structural, group and individual levels, an organizational 

theoretical perspective will be used to interpret and understand the results of the essay. Within 

organizational theory there are the perspectives Instrumental Perspective and Cultural 

Perspective, which affect the organization's design and work in different ways. 

A qualitative content analysis was used to manage the empiricism of the interviews. In the 

processing of the thesis empirical results emerged which identified four different sub-

categories, which were divided into two different main categories. The subcategories “Working 

on the basis of guidelines and laws” and “Space for action” were added to the main category 

“Working within the organization's framework”. The subcategories “Having a co-dependency 

and being part of a change process” as well as “As a social secretary see the need for support 

and offer a professional network” was added to the main category “Relatives' feeling and need 

for support”. 

 

Keywords: addiction, abuse, social relations, codependency, relative 
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1.Inledning 
Socialtjänsten räknas som en del av kärnverksamheten för människobehandlande 

organisationer, som har funktionen att skydda, bibehålla, värna om eller förbättra människors 

välbefinnande i samhället (Hasenfeld 2015). Det finns grupper dock av människor som är i 

behov av stöd från socialtjänsten som kan känna sig obekväma med den typ av stöd som erbjuds, 

till exempel vuxna anhöriga till missbrukare (Winqvist 2016). Sedan 1 juli 2009 finns en 

bestämmelse i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) om att socialnämnderna i 

Sveriges kommuner ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående 

(Socialstyrelsen 2016). Socialsekreterare är en yrkesgrupp som står mitt emellan 

organisationens krav och medborgarnas förväntningar till stöd. Det innebär att det blir en svår 

situation för socialsekreteraren att arbeta för att alla ska bli nöjda med beslutet och insatser 

(Ponnert & Svensson 2019).  

Att vuxna anhöriga till missbrukare kan känna sig obekväma med den stöttning som erbjuds 

från socialtjänsten menar Winqvist (2916) kan bero på att det tidigare främst varit anhöriga till 

äldre individer som fått anhörigstöd från kommunerna. Winqvist (2016) menar vidare att 

anhörigstödet främst har utformats efter behovet av stöd som anhöriga till äldre har. 

Lagstiftningen är gällande för de allra flesta av anhöriggrupper som socialtjänsten kommer i 

kontakt med (Socialstyrelsen 2016).  

Även om det är frivilligt att som anhörig ge stöd till en närstående med missbruksproblematik 

riskerar anhöriga att drabbas av till exempel sämre hälsa, sämre ekonomi och sämre 

levnadsvillkor (Socialstyrelsen 2016). Anhörigskap kan också innebära en risk att utveckla ett 

medberoende som innebär att på ett dysfunktionellt sätt anpassar sig och sin personlighet och 

sitt beteende i hopp om att kunna hjälpa den närstående. Förutom att anhöriga kan erbjuda 

husrum och pengar till sin närstående som underlättar att bibehålla ett missbruk, kan även 

anhörigas mående påverkas till det sämre genom ett medberoende. Ett sådant medberoende kan 

de anhöriga vara i behov av att få stöd från socialtjänsten för att kunna hantera. Det kan finnas 

skamfyllda känslor som gör att anhöriga erbjuder pengar för att lätta på sitt dåliga samvete om 

att den skulle satt gränser tidigare för att förhindra att missbruket eskalerade (Sandström 2019). 

Ofta är medberoende omedvetet och därför kan anhöriga vara i behov av stöd och kunskap om 

missbruk och beroende för att kunna ta sig ur det dåliga måendet som medberoende kan bidra 

till (Szebehely m.fl. 2014). Enligt Corcoran och Thomas (2001) finns det också vinster med att 

ge anhöriga stöd och information om missbruk då missbrukare håller sig längre från att återfalla 

i missbruk om det finns involverade anhöriga i behandlingen. Dessutom kan relationen mellan 

den anhöriga och närstående stärkas av att involvera anhöriga och ge dem kunskap samt verktyg 

för att hantera sitt egna medberoende och känslor (ibid). 

Som anhörig till en person med missbruksproblematik kan det vara problematiskt och fyllt med 

skam att söka hjälp eller stöd för sin situation eller mående, då det kan anses vara ett 

misslyckande att inte kunna ta hand om sin närstående (Szebehely m.fl. 2014). Socialtjänstlagen 

förutsätter en aktiv handling av socialsekreteraren att erbjuda stöd till anhöriga och därför bör 

socialsekreteraren inte vänta in att anhöriga själva ska ringa och söka hjälp (Matheny 2013).  
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Kommunerna i Sverige har enligt 1 kap. 1 § Regeringsformen (RF) (SFS 1974:152) ett 

kommunalt självstyre, vilket innebär att de har möjlighet att inom ramarna för Socialtjänstlagen 

utforma den egna verksamheten. Socialtjänstlagens tanke var att ge kommunerna ökad 

självständighet och därmed större handlingsutrymme (Bergmark 2015). Fastän svensk lag 

tydliggör socialnämndens ansvar gällande anhörigstöd finns det kunskapsluckor och 

organisatoriska hinder som begränsar socialsekreterarnas möjligheter att erbjuda stöd till 

anhöriga (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2017). Strukturella 

faktorer som kommunalt självstyre och resursbrist kan påverka möjligheten att erbjuda stöd till 

anhöriga samt att socialsekreterarna ofta har hög arbetsbelastning och ont om resurser i form 

av tid och pengar (Johansson m.fl. 2015). Även organisationens (socialtjänstens) uppdrag avgör 

hur stort utrymme socialsekreteraren har för att utöva sitt arbete. Socialsekreteraren har 

utrymme att utforma sitt dagliga arbete själv, men inom de lagar, riktlinjer och regler som finns 

för verksamheten (Svensson m.fl. 2008). SBU (2017), vars uppdrag från regeringen är att 

kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg, lyfter fram att det finns ett 

behov av ökad kunskap kring uppdraget inom Sveriges kommuner angående att utreda och 

bedöma anhörigas behov (SBU 2017). 

 

1.1 Problemformulering 

I ljuset av detta bristande kunskapsläge och mot bakgrund av det faktum att socialnämnden 

enligt lag ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående i långvarig sjukdom är det av intresse att 

undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till detta och hur deras kunskaper samt erfarenheter 

kring anhörigstöd ser ut (SFS 2001:453, kap. 5 § 10). 

 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka och analysera 

den enskilde socialsekreterarens erfarenheter och kunskap av att arbeta med och ge stöd till 

vuxna anhöriga till missbrukare.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

1. Hur arbetar socialsekreterarna för att ge stöd till missbrukares vuxna anhöriga? 

2. Hur beskriver socialsekreterarna de organisatoriska förutsättningarna för att ge stöd till 

anhöriga? 

3. Hur beskriver socialsekreterarna behovet av att arbeta med och ge stöd till missbrukares 

vuxna anhöriga? 

1.  

1.3 Avgränsningar 

 

När urvalet av intervjupersoner valdes gjordes avgränsningen att endast intervjua 

socialsekreterare som inte primärt arbetar med anhöriga och anhörigstöd. Valet gjordes att 

inte intervjua personer som har anhörigstöd/anhöriga som primär målgrupp i 
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arbetsbeskrivningen, då det inte problematiserar hur organisatoriska förutsättningar påverkar 

socialsekreterares handlingsutrymme gällande erbjudande av anhörigstöd. Valet att inte 

intervjua anhörigkonsulenter gjordes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, 

då de riktas till socialsekreterare inom socialtjänstens verksamhet.  

 

1.4 Centrala begrepp 

Socialsekreterare - De personer som intervjuats i uppsatsen och som jobbar inom vuxenenheten 

i kommunal regi.  

Anhörig - Den person som ger vård och omsorg till sin närstående (Socialstyrelsen 2016).  

Närstående - Den person som tar emot vård och omsorg av sin anhöriga (Socialstyrelsen 

2016).   

Missbruk - Personen har ett okontrollerat eller överdriven användning av droger och/eller 

alkohol (Nationalencyklopedin u.å.).  

Medberoende - Att vara medberoende innebär att det finns en relation till en person med 

missbruksproblematik och att den anhöriga blir indragen i missbruksmönstret. Den anhöriga 

försöker hjälpa sin närstående genom att till exempel ge husrum, pengar och mat, vilket kan 

bidra till att det underlättar för den närstående att upprätthålla sitt missbruk (Sandström 2019). 

Anhörigstöd - 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 (2001:453, kap. 5 § 10). 

I uppsatsen menas med anhörigstöd att erkänna, respektera och göra anhöriga delaktiga, vilket 

enligt Socialstyrelsen (2016) är det mest efterfrågade, viktigaste och enklaste stödet för 

anhöriga. Att socialsekreteraren inom sin yrkesutövning stöttar anhöriga genom att 

uppmärksamma, bemöta dem och samarbeta med dem genom att till exempel ta emot deras 

frustration i möten.  

Respondent – Personer som har kännedom om det direkta ämnet (Jacobsen 2012).  

 

1.5 Disposition 

 

Skribenterna till denna uppsats kommer söka tidigare forskning inom området tillsammans. 

Begreppsförklaringar inför uppsatsen kommer ske gemensamt för att ha samma förhållningssätt 

till det insamlade materialet. Datainsamlingen till uppsatsen kommer ske med hjälp av 

intervjuer med socialsekreterare som skribenterna har en relation till sedan innan. Vi har därför 

valt att Alexandra intervjuar de respondenter som Erika känner sedan innan och tvärtom för att 

undvika intervjuareffekten. Transkribering, analysering och tematisering av intervjuerna 
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kommer ske gemensamt för att kunna föra en diskussion om resultatet utifrån tidigare 

forskning.  

Uppsatsens disposition kommer vara följande: titelblad och därefter sammanfattning/abstract, 

där uppsatsens bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion redovisas kort. I förordet 

presenteras utmaningar med studien samt vilka som tackas av skribenterna. 

Innehållsförteckning visar hur uppsatsen är strukturerad med rubriker och underrubriker. En 

beskrivning av frågeställningen och hur uppsatsens innehåll utvecklats presenteras i en 

inledning. I tidigare forskning redogörs den kunskap som finns inom ämnet. De teoretiska 

perspektiv och teorier som uppsatsen tar utgångspunkt i förklaras i förhållande till tidigare 

forskning samt den empiri som framkommer i vår studie. Begrepp (till exempel missbruk, 

medberoende, anhöriga) som kommer vara nyckelord i uppsatsen blir också förklarade under 

centrala begrepp. Tillvägagångssättet, metoder och insamlat material redogörs i metod och 

material. Där kommer även motivering kring valen göras, så som hur kodning och analysering 

av empirin genomförts. En sammanställning av empirin presenteras i resultat. Analysen av 

empirin i förhållande till utvalda begrepp, teorier samt forskning diskuteras i diskussion. 

Därefter redovisas de referenser som använts i referenslistan. Sist i uppsatsen finns eventuella 

bilagor såsom intervjuguide. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel beskrivs socialstyrelsens uppdrag när det gäller stöd till anhöriga. Tidigare 

forskning och annan litteratur presenteras som rör anhörigskap till personer med 

missbruksproblematik och de faktorer som påverkar socialtjänstens förutsättningar för att stödja 

dessa anhöriga. 

 

2.1 Anhörigstödsuppdraget 

 

Behovet av att utveckla anhörigstödet uppmärksammades i samband med en uppföljning av 

Ädelreformen i mitten av 1990-talet (Winqvist 2016). Ädelreformen innebär att kommunerna 

fick större lagstadgat ansvar för service, vård och omsorg av äldre på en mer långvarig basis. 

Kommunerna behövde också inrätta särskilda boendeformer för de äldre där de kunde få service 

och omvårdnad. Kvarboendeprincipen inrättades också, vilket innebär att de äldre skulle få 

service och omsorg i hemmet istället för att behöva flytta till ett vårdhem för att erhålla den 

stöttning de var i behov av. Att döpa om vårdinstitutioner till särskilda boendeformer gynnade 

steget bort ifrån institutionsmiljöer och istället göra att boendestandarden höjdes och de sociala 

kvaliteterna lyftes fram (Äldre i centrum 2009). Resultatet visade att kommunerna behövde 

arbeta flexibelt och en samverkan mellan anhöriga och kommun införas. Det som lyftes fram 

som en svårighet för att kunna utveckla anhörigstödet var emellertid att nå ut till de anhöriga 

som var i behov av stöd från kommunerna (Winqvist 2016).  

2.1.1 Utformning av anhörigstödsuppdraget  

År 1998 tillfördes 5§ i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ett nytt stycke angående anhörigstöd: 

”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som 

är långvarigt sjuka, eller äldre eller som har funktionshinder” (Winqvist 2016). 1999 föreslogs 

det att lagtexten skulle skärpas, vilket innebär att det blev en skyldighet för socialtjänsten att 

följa. 1 juli 2009 antogs förslaget och lagtexten blev en reglerad skyldighet för kommunerna att 

erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående (ibid). Enligt Socialstyrelsen 

har samtliga anställda inom organisationen som kommer i kontakt med anhöriga i sitt arbete ett 

ansvar om att uppmärksamma anhöriga, se deras behov samt ge stöd (Socialstyrelsen 2016):  

  

“5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 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” 

  

Enligt Anhörigas riksförbund (u.å.), som arbetar för att förbättra anhörigas livsvillkor, axlar 

anhöriga rollen som omsorgsgivare när samhällets omsorg inte längre räcker till för att den 

omsorgsbehövande ska ha ett gott liv. Att ha ett behov av hjälp kan bero på till exempel 

funktionsvariation, ålderdom eller sjukdom (Anhörigas riksförbund u.å.). Till sjukdom räknas 
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missbruk, därav räknas missbrukares anhöriga in till den kategori som ska erbjudas anhörigstöd 

från socialnämnden (Socialstyrelsen 2016). Det är däremot av vikt, menar anhörigas 

riksförbund, att omsorgsgivandet inte ska få konsekvenser för den anhörigas egna hälsa eller 

livssituation, vilket Winter (2019) menar kan ske genom till exempel medberoende eller en 

försämrad psykisk och fysisk hälsa.  

  

Även om det regleras i svensk lag att socialtjänsten ska erbjuda stöd till anhöriga kan det finnas 

faktorer som påverkar möjligheten. Då all form av omsorg och insatser som ges utifrån SoL 

baseras på frivillighet från den missbrukande individen kan det begränsa socialtjänstens 

möjlighet att erbjuda anhöriga stöd (SFS 2001:453, kap.1 § 1), de kan begränsas av sekretess 

som innebär att de som arbetar inom verksamheten inte får röja uppgifter om enskildas 

personliga förhållanden (SFS 2009:400, kap. 26 § 1). Det finns dock möjlighet att erbjuda 

anhörigstöd när den närstående samtycker till att socialtjänsten har kontakt med den anhörige. 

Enligt 10 kap. 1 § OSL (SFS 2009:400) kan kontakt tas med anhöriga och uppgifter lämnas till 

dem om samtycke finns.  

 

2.1.2 Socialsekreterares uppdrag att erbjuda anhörigstöd  

Matheny (2013) menar att samhället ska (här menas socialtjänstlagen) erbjuda stöd. Det är en 

aktiv handling att erbjuda stöd, vilket innebär att anhöriga inte själva ska behöva söka upp 

socialtjänsten för att få den stöttning de har rätt till. Ibland handlar anhörigstöd bara om att 

lyssna in frustrationen och förstå. Ponnert och Svensson (2019) beskriver att socialsekreterare 

kan hamna i en komplex situation där organisationens förutsättningar måste uppnås, men 

socialsekreteraren behöver också beakta och försöka möta klientens förväntningar. Det sätter 

socialsekreteraren i en svår situation som kan göra att hen blir involverad emotionellt för att 

försöka uppnå bästa resultat ur både en organisatorisk synpunkt, men också ur ett 

individperspektiv. Det kan dessutom ses som orimligt att ställa krav på den anhöriga att ta emot 

en viss typ av stöttning, om hen inte är redo mentalt. Det i sin tur kan leda till sämre mående 

för den anhörige, än om den inte fått erbjudande om stöd alls då det kan upplevas som en orimlig 

förväntning (ibid). Det finns även faktorer som kan påverka möjligheten (båda gynnande och 

försvårande) att erbjuda stöd till anhöriga, vilket kommer behandlas vidare i uppsatsen.  

  

2.2 Att vara anhörig till missbrukare 

 

2.2.1 Att som anhörig vara medberoende 

Att vara anhörig till en missbrukare kan innebära att vara medberoende. Att vara medberoende 

innebär att den anhöriga har fallit in i ett beroendemönster tillsammans med den som 

missbrukar, ofta genom att hjälpa den missbrukande personen på olika sätt (Sandström 2019). 

Enligt Winter (2019) kan medberoende ses som ett sjukdomstillstånd. Att vara medberoende 

innebär att du har en relation till en missbrukande person och är indragen i dennes 

missbruksmönster (Sandström 2019). Att ha ett medberoende kan vara frustrerande och leda 

till att anhöriga är i behov av stöd för att kunna må bättre. Det kan också finnas behov av att 

någon annan uppmärksammar behovet som finns.  Att förklara missbruk och/eller medberoende 

som ett sjukdomstillstånd riskerar att förminska det sociala sammanhangets relevans. 
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Medberoende kan förstås som både en sjukdomsbild men samtidigt är det egna värderingar, 

erfarenheter och tolkningar som påverkar den medberoendes handlingar (Winter 2019).  

Anhöriga till individer med missbruksproblematik kan ses som en resurs för att hjälpa den 

missbrukande till tillfrisknande, men hur är det med de anhörigas hälsa? Enligt Birkeland och 

Weiman (2015) påverkas även den anhörigas hälsa av missbruksproblematiken. Som anhörig 

är det du själv som avgör hur stort ansvar och hur omfattande omsorg du vill ge till en 

närstående. Även om ansvaret är frivilligt, och du därmed inte behöver ansvara för den 

närståendes omsorgsbehov, så riskerar anhöriga att drabbas av till exempel sämre ekonomi, 

försämrad livssituation och sämre hälsa till följd av omsorgsåtagandet (Socialstyrelsen 2016). 

Det innebär att hur den missbrukande personen mår styr hur familjen som helhet mår och 

därmed påverkar den missbrukande personen sin omgivning i hög utsträckning (Szebehely m.fl. 

2014).  

Att ekonomin kan påverkas till följd av att anhöriga tar ett ansvar för sina närstående, oavsett 

den närståendes problematik, menar Szebehely m.fl. (2014) kan bero på att hen väljer att gå ner 

i arbetstid. Samtidigt kan anhörigvårdare också uppleva svårigheter att hinna med eller kunna 

fokusera på sitt arbete eftersom de lever med en ständig oro för sin familjemedlem, vilket leder 

till negativa konsekvenser för den anhöriga som psykisk påfrestning (ibid). Ekonomin kan även 

påverkas av att den anhöriga fallit in i ett medberoende. Att ekonomin påverkas kan förklaras 

genom att den anhöriga (medberoende) ger pengar, mat och husrum till den som missbrukar, 

vilket leder till att hen kan fortsätta sitt missbruk (Sandström 2019).  

 

2.2.2 Att som anhörig vara en resurs 

En missbrukande individ kan uppleva påtryckningar från sin sociala omgivning, vilket kan 

beskrivas som att det finns ett underliggande ”hot” eller ”tvång” från de anhöriga om den 

missbrukande inte genomför behandlingen. En påtryckning i form av hot kan vara att den 

anhöriga ställer ett ultimatum till den missbrukande närstående, att om hen inte genomför 

behandlingen säger den anhöriga upp deras kontakt. Detta kan ställas som en motsats till att 

vara medberoende i missbruket (Billinger 2000). Relationen till anhöriga kan därmed skadas 

genom missbruket, men de anhöriga kan också ses som en värdefull tillgång i tillfrisknandet 

från missbruket. Att involvera de anhöriga i tillfrisknandet och behandling för missbruket kan 

hjälpa, inte bara den missbrukande, utan även relationen mellan den anhöriga och den 

missbrukande närstående att bli starkare (ibid). Enligt Corcoran och Thomas (2001) kan den 

missbrukande individen hålla sig från att ta ett återfall om hens omgivning är involverade i 

behandlingen eftersom det bidrar med motivation och värme (omtanke). Att involvera de 

anhöriga i behandlingen visade att den missbrukande individen hade bättre resultat och höll sig 

ifrån att återfalla i missbruk under en längre period än de som inte hade anhöriga som en del av 

behandlingen (ibid).  

Det finns emellertid en annan bild som behöver lyftas fram: de flesta anhöriga vill hjälpa sin 

närstående och de berättar om både lyckliga stunder och positiva upplevelser. Många anhöriga 

känner det som meningsfullt att kunna hjälpa (Socialstyrelsen 2016). Enligt Sandström (2019) 

är ofta ingången till ett medberoende att den anhöriga har en äkta oro för sin närstående som 
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missbrukar. Den anhöriga försöker på olika sätt hjälpa sin närstående (genom till exempel att 

ge mat, husrum och pengar), men när den hjälp de erbjuder inte verkar ge en förändring riskerar 

detta att bli ett beteendemönster där missbruket kan fortgå. Att ha ett medberoende är ofta 

omedvetet, men det kan ge så kallade sekundärvinster. Det innebär att den som är anhörig kan 

få positiva effekter av att den missbrukande närstående fortsätter sitt missbrukande. Exempel 

på sekundärvinster är att den anhöriga känner sig behövd genom att låna ut pengar eller erbjuda 

husrum, den anhöriga kan också inta en “hjälparroll” för att själv befria sig från sina 

skuldkänslor de har gentemot den missbrukande individen (Sandström 2019). De anhöriga kan 

känna skam inför att söka hjälp både för sig själv och sin missbrukande familjemedlem då det 

kan ledas till att den anhöriga känner att den “misslyckats” med att tillgodose omsorgsbehovet 

(Szebehely m.fl. 2014). 

 

2.3 Faktorer som gynnar eller missgynnar möjligheten att erbjuda anhörigstöd 

 

2.3.1 Organisatoriska förutsättningar  

På en arbetsplats eller i en organisation finns en arbetsdelning och en administrativ del med 

regler, avtal och värderingar som ligger till grund för kontinuitet och måluppfyllelse. De sociala 

strukturer och krafter som finns i en organisation representerar de värderingar som finns inom 

verksamheten men även i samhället (Lindkvist m.fl. 2014). Den enskilde socialsekreteraren kan 

påverka och utforma sitt arbete till en viss del genom bland annat prioriteringar och att se 

möjligheter. Enligt Svensson m.fl. (2008) innebär “att handla” “att göra något”, vilket här kan 

menas med att socialsekreteraren i mötet med klienten utför en typ av anhörigstöd då de kan ha 

ett stöttande samtal med frustrerade anhöriga. Att ha ett handlingsutrymme som 

socialsekreterare innebär att de å ena sidan måste förhålla sig till de lagar, riktlinjer och 

föreskrifter som finns för organisationen de verka inom, men de har också en frihet att inom 

dessa ramar kunna utforma sin verksamhet för att gynna de enskilda medborgarna. Friheten i 

att utforma sitt arbete kan hanteras på flera olika sätt. Det kan handla om hur socialsekreteraren 

väljer att prioritera sin tid eller hur de bemöter medborgarna (ibid). 

2.3.2 Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen är baserad på en individs självbestämmanderätt och integritet, vilket kan 

försvåra möjligheten för socialsekreterare att erbjuda anhöriga stöd, eftersom sekretess 

föreligger. Sekretess är en faktor som kan påverka möjligheten till att erbjuda stöd till anhöriga 

både på gott och ont. Individens självbestämmande och integritet ska ha fokus i utformningen 

av vård och omsorg, vilket innebär att socialsekreterare inte kan kränka en missbrukares önskan 

om att inte involvera sina anhöriga trots att socialtjänsten kan anse att de anhöriga är i behov 

av vård (Socialstyrelsen 2016). För att kunna involvera de anhöriga i missbrukarens behandling 

eller kunna erbjuda stöd direkt till anhöriga måste ett samtycke inhämtas (SFS 2009:400, kap. 

10 § 1).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram som används för att analysera den 

empiri som framkommit. Eftersom socialsekreterarnas yrkesutövning påverkas av faktorer på 

strukturell, grupp och individnivå kommer ett organisationsteoretiskt perspektiv användas för 

att tolka och förstå uppsatsens resultat. Inom organisationsteorin finns perspektiven 

Instrumentellt perspektiv samt Kulturellt perspektiv, vilka påverkar organisationens utformning 

och arbete på olika sätt.  

3.1 Organisationsteori  

 

Socialtjänsten är en del av välfärdssektorns kärnverksamhet (skola, vård och omsorg) och deras 

arbete präglas av interaktionen mellan personal (socialsekreteraren) och medborgaren 

(klienten). En av socialtjänstens uppgifter är att hjälpa människor till att förbättra, bibehålla 

eller skydda det personliga välbefinnandet (Johansson m.fl. 2015). För att det ska vara möjligt 

måste arbetsmetoderna vara på samma nivå med de värderingar och normer som finns i 

samhället, då organisationens verksamhet berör det närmaste hos människor. Dessa 

människobehandlande organisationer går under politiskt styre (Johansson m.fl. 2015). 

Christensen (2005) förklarar detta genom att inom kommunen svarar socialsekreteraren inför 

en politiskt vald styrelse. Eftersom det inte finns möjlighet att uppmärksamma alla uppgifter 

och problem de har måste de välja ut vad som ska prioriteras inom verksamheten. Därmed 

påverkas den yrkesutövning som socialsekreterarna står inför, eftersom de måste handla inom 

de organisatoriska lagar de har att förhålla sig till (ibid).  

Organisationen och verksamhetens arbete är utformat på en strukturell nivå därför att det finns 

lagar och regler att förhålla sig till (Johansson 2015). Även om 1 kap. 1§ Regeringsformen (SFS 

1974:152) beskriver ett kommunalt självstyre finns det ramlagar, såsom Socialtjänstlagen, att 

utforma sitt arbete efter. Organisationen (socialtjänsten) tar en utgångspunkt att deras 

verksamhetsutövning ska uppfylla de mål som finns, både från politiskt håll samt lokalt håll 

(kommunalt självstyre). Den strukturella nivån, dit politik, organisationens ledning samt 

organisationens mål kan kopplas, kan påverka den gruppnivå som socialsekreterare räknas till. 

Socialsekreterare har ett visst handlingsutrymme att kunna utforma sitt arbete och resurser, men 

inom ramarna för lagen och de resurser som finns att tillgå inom verksamheten. Gruppen 

socialsekreterare är en formell och opersonlig grupp inom organisationen, det vill säga att rollen 

som socialsekreterare finns oavsett vem det är som innehar den rollen. Det kan också förklaras 

som en typ av hierarki där socialsekreteraren utför det arbetet som politiker och ledningen inom 

socialtjänsten (instrumentella nivån) beslutat om. Gruppnivån kan även kallas för horisontell 

specialisering, vilket syftar till att uppgifterna som finns inom organisationen knyts till specifika 

grupper som ska utföra dessa och där de som befinner sig högre upp i hierarkin kan delegera 

arbete till de som befinner sig lägre ner i hierarkin inom organisationen (Christensen 2005).  

Den strukturella nivån och gruppnivån som finns inom organisationen påverkar personer på 

individnivå, som anhöriga till missbrukare räknas till. Detta kan även kallas för klientprincipen 

inom organisationsteorin, vilket innebär att frågor gällande en specifik grupp av befolkningen 
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samlas till en och samma enhet inom socialtjänsten. Att individnivån påverkas menar 

Christensen (2005) beror på att gruppnivån (socialsekreterare) måste anpassa sin yrkesutövning 

utifrån de delegeringar och mål som kommer uppifrån (ledningen och politiken). 

 

3.1.1 Det instrumentella perspektivet  

När organisationsteorin tar sin utgångspunkt i det instrumentella perspektivet handlar det om 

att mål ska klarläggas och hur organisationen och dess medlemmar handlar för att kunna nå det 

önskade resultatet. Organisationsstrukturen är uppbyggd så att det finns olika positioner och 

regler för vem som ska göra vad och hur uppgifterna ska genomföras. Organisationer kan verka 

som ett instrument för att utföra uppgifter på uppdrag av samhället och uppnå dess mål. För att 

kunna göra det behöver medlemmarna i organisationen (i uppsatsen syftar det till 

socialsekreteraren i socialtjänsten) handla målrationellt, det vill säga att de tar hänsyn till de 

resurser som finns tillgängliga för att uppnå önskade resultat utifrån uppgifterna (Christensen 

2005).  

Centralt för det instrumentella perspektivet är att ledningens styrning påverkar organisationens 

utövning på olika sätt. Dels kan det påverka hur strukturen inom organisationen utformas, som 

att det bestäms vem som ska göra vad och hur. Samtidigt kan ledningen påverka hur 

medlemmarna handlar för att uppnå målen inom de uppsatta ramarna för organisationen, det 

vill säga att det finns en formell organisationskultur. Det innebär att det är ens position och 

roller inom organisationen som bestämmer vad det finns för förväntningar på vad som ska göras 

inom ramen för anställningen (Christensen 2005). Det finn även en hierarki inom 

organisationen på vertikal nivå, det vill säga att det finns överordnade och underordnade inom 

verksamheten (i detta fall regering-vald kommunledning-chef-socialsekreterare). De som är 

högst upp i hierarkin kan därmed ge instruktioner till de som är underordnade dem (ibid).  

Arbetsfördelningen som finns inom en organisation handlar däremot om en horisontell 

specialisering som innebär att de uppgifter organisationen har läggs på specifika roller (som att 

socialsekreteraren inom vuxenenheten i kommunen handhar ärenden gällande vuxna individer, 

att ekonomiskt bistånd handhar ärenden gällande individens ekonomi och så vidare) 

(Christensen 2005). Den vertikala specialiseringen som förekommer inom organisationen 

innebär däremot att olika uppgifter läggs på olika nivåer inom verksamheten (som att chefen 

för enheten har ansvar för personalfrågor och socialsekreteraren har ansvar för klientmöten). 

Det instrumentella perspektivet säger däremot ingenting om socialsekreterarens faktiska 

handlingsutrymme, mer än att det ger en riktlinje om hur arbetet bör utföras (ibid).  

 

3.1.2 Det kulturella perspektivet 

Den kultur som råder inom en organisation handlar om till exempel de informella normer och 

värderingar som finns i verksamheten. Till skillnad från det instrumentella perspektivet där 

målen för verksamheten är angivna med strukturer och verktyg för att nå målen, handlar de 

kulturella målen om lösningar som successivt växt fram inom verksamheten. När en offentlig 

verksamhet, som socialtjänsten, utformar informella normer och värderingar för att uppnå sina 
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mål kallas det för institutionella drag, det vill säga att de informella normerna kompletterar de 

formella normerna (Christensen 2005). Fördelen med detta är att verksamheten kan öka sin 

kvalité och fungera bättre i den sociala gemenskapen, men nackdelen är att verksamheten blir 

känsligare för nya krav. Organisationskulturen “sitter i väggarna” och är något 

socialsekreteraren lär sig när den arbetar inom verksamheten. Vinsterna med att ha informella 

normer och värderingar är också att personalen kan känna sig mer lojala och fungera bättre i 

gemenskapen inom verksamheten (ibid). 

 

Organisationsteorins olika perspektiv kommer användas för att erhålla en djupare förståelse 

för hur instrumentella samt kulturella aspekter kan påverka socialsekreterares syn på och 

möjligheter att erbjuda anhöriga till missbrukare stöd.  
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4. Metod och Material 
 

För att göra studiens forskningsprocess transparent kommer metodavsnittet förklara och 

motivera val av metod, tillvägagångssätt i datainsamling samt analys av data. Studiens 

reliabilitet och validitet, samt de etiska överväganden som gjorts under studiens gång kommer 

även bearbetas och diskuteras. 

4.1 Förförståelse 

Förförståelse beskrivs som de förkunskaper och utgångspunkt forskaren har angående ett ämne 

och ses som en del av en helhet. När ens egna förförståelse (del) sätts i relation till forskning 

(helhet) kan en djupare förståelse för ämnet förvärvas (Alvesson & Sköldberg 2017). Den nya 

förståelsen sätts sedan i relation till vidare forskning vilket ger nya kunskaper och en djupare 

förståelse för ämnet (Holme & Solvang 1997).  

 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ intervju och metod är inriktat på att söka förståelse snarare än en förklaring till 

fenomen (Levin 2008). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns fördelar med kvalitativ 

intervjumetod när forskaren söker efter förståelse ur intervjupersonens perspektiv, som att 

respondenten kan ställa frågor om hen inte förstår frågan eller få följdfrågor för att utveckla 

svaren. Kvalitativ intervjumetod valdes som metod till denna uppsats för att få möjligheten att 

dyka djupare i respondenternas erfarenheter och kunskaper.  

 

4.3 Urval 

 

Valet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att kontakt togs 

med de socialsekreterare som var lättast att få tag i. Bekvämlighetsurval innebär att kontakt togs 

med de som ansågs vara lättast att få tag i för att svara på uppsatsens frågeställningar (Holme 

& Solvang 1997). Urvalet av respondenter kunde också ses som strategiskt eftersom författarna 

kontaktade socialsekreterare som de visste kunde ge bra information. Intervjupersonerna i 

denna studie kallades respondent eftersom informationen som söktes skulle komma direkt från 

den grupp som avsågs att undersökas. Även strategiskt urval innebär att kontakt togs med de 

som ansågs lättast att få tag i (Jacobsen 2012). Dessa typer av urval ger en snefördelning och 

en nackdel med att använda dessa är att de inte går att generalisera för populationen. Fördelen 

är att vi får en direktkontakt med respondenterna som vi vet bör ha kunskap om valt ämne, 

eftersom de arbetar på enheter riktade mot vuxna med missbruk och därmed bör de ha kommit 

i kontakt med anhöriga (Holme & Solvang 1997).  

De socialsekreterare som intervjuades till uppsatsen arbetade på olika vuxenenheter inom två 

medelstora kommuner i mellansverige. Respondenterna hade akademiska utbildningar inom 

socialt arbete och var av olika kön. Tre av respondenterna var killar och fyra var tjejer, men då 
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intresset för respondenterna endast handlade om deras erfarenheter och åsikter angående 

anhörigstöd togs ingen hänsyn till deras kön i analysen av resultatet. För att få svar på 

uppsatsens frågeställningar intervjuades socialsekreterare som bland annat arbetade med 

missbrukare och som kom i kontakt med anhöriga, men som inte arbetade med anhöriga som 

primär målgrupp.  

Den ena av författarna kontaktade tre respondenter personligen, som hon var bekant med sedan 

tidigare. Hon visste att de kunde ge bra information utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Samtliga respondenter tackade ja till frågan om intervju. Den andra författaren 

kontaktade en bekant via mail som vidarebefordrade önskan om intervjupersoner till en 

enhetschef för vuxenenheten. Enhetschefen återkom med svar via mail med namn på personer 

som kunde tänkas ställa upp på intervju. De personerna kontaktades via mail för att boka in 

intervju. Att enhetschefen skickade frågan vidare om intervju till andra personer kallas för 

snöbollsurval (Denscombe 2017). Effekterna av att känna respondenterna sedan innan 

diskuteras vidare i metodavsnittet.   

 

 

4.4 Datainsamling och genomförande  

Datainsamlingen av tidigare forskning skedde genom artikelsökning via databaserna Google 

Scholar, Divaportal, Socialservices abstract och Onesearch. Sökord som användes var på både 

svenska och engelska: drugabuse, relative*, family and drugabuse, support to relatives, 

anhöriga till missbrukare, missbrukares anhöriga, anhörigstöd, missbruk. Datainsamlingen av 

tidigare forskning skedde genom artikelsökning via databaserna Google Scholar, Divaportal, 

Socialservices abstract och Onesearch. Sökord som användes var på både svenska och engelska: 

drugabuse, relative*, family and drugabuse, support to relatives, anhöriga till missbrukare, 

missbrukares anhöriga, anhörigstöd, missbruk. När vi sökte efter information och tidigare 

forskning till bakgrunden ville vi skriva först skriva fram historiskt hur socialtjänstens uppdrag 

att erbjuda anhörigstöd uppmärksammades. Därefter ville vi belysa de svårigheter som det 

innebär att vara anhörig och olika typer av problematik, så som att vara medberoende eller att 

vara delaktig i en förändringsprocess och därmed ett stöd i missbrukarens nykterhet. Vi valde 

att söka på de ord som vi ansåg vara nyckelord till vårt syfte och därmed få relevant information 

till uppsatsen. Vi valde även att söka på engelska ord som drugabuse för att få ett bredare 

perspektiv på vad missbruk och medberoende/anhörigskap kan innebära. Resultatet av 

informationssökningen redovisas i kapitel 2.  

 

Fem av intervjuerna genomfördes tillsammans med båda författarna, men det var endast en som 

ställde frågor. Den andra författaren observerade och ställde följdfrågor om det ansågs relevant. 

Författarna genomförde varsin intervju själv, då vi av personliga skäl inte kunde delta vid 

samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och var ca 30-60 

minuter långa.  Intervjuerna spelades in på en mobil för att de senare skulle kunna skrivas ut 
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ordagrant i text (transkribering), vilket underlättade dataanalysen som gjorde empirin mer 

lätthanterlig (Kvale & Brinkman 2014). För att vi inte skulle fastna på våra egna uttryck i 

intervjuerna vi genomförde transkriberade vi varandras intervjuer. Fördelen med att spela in 

intervjuerna var att kontakten mellan intervjuaren och respondenten blev tätare och det var 

lättare att koncentrera sig då anteckningar inte behövde föras under tiden (Jacobsen 2012).  

Baserat på uppsatsens syfte var det lämpligt att använda öppna frågor vid intervjutillfället. 

Jacobsen (2012) menar att när intresset finns i den information som respondenterna uttrycker 

är det lämpligt att använda en öppen intervju, respondenterna har större möjligheter att uttrycka 

sig fritt. Respondenterna hade således större möjlighet att utveckla resonemang och förklara de 

åsikter de hade angående ämnet. Intervjuerna genomfördes med endast en respondent i taget, 

vilket underlättade för respondenten att prata mer fritt om ämnet då de inte behövde ta hänsyn 

till andra (ibid). Inom ramen för denna uppsats fanns risken att datamaterialet blev för 

omfattande och svårhanterligt om fler intervjuer genomfördes.  

Det fanns en risk att intervjuerna inte berörde det ämnet som avsågs undersökas om intervjuerna 

var öppna. Om intervjun däremot var strukturerad med standardiserade frågor riskerades 

information att missas eftersom respondenterna inte kunde uttrycka eller utveckla sina svar fritt 

(Jacobsen 2012). Med det i åtanke valdes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) att ha 

som stöd vid intervjuerna. Det innebar att frågorna utformades på ett sätt så de var enkla att 

förstå, frågorna var till stor del öppna och följdfrågor skulle kunna ställas vid stängda frågor 

eller beroende på vad respondenten svarade (ibid).  

 

4.5 Databearbetning och analys 

I ett första skede närmade vi oss datan med en övervägande induktiv ansats och lät koder och 

kategorier genereras utan att placera in dem i något teoretiskt ramverk. I nästa steg placerades 

kategorierna in i det organisationsteoretiska ramverket för att få en utvecklad, teoretisk 

förståelse för empirin (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). I analysen av resultatet antogs 

en abduktiv ansats, vilket innebar att vi hade en på förhand vald teori (organisationsteori) för 

att tolka resultaten. Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion. 

Organisationsteorin har använts som den teoretiska utgångspunkten för analysen för att hjälpa 

till att hitta mönster i materialet och som gav en förståelse i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. I analysprocessen rörde sig tolkningar och hantering av resultatet 

mellan teorin och den faktiska empirin för att utveckla, omtolka och reflektera över de mönster 

och kategorier som framträtt (Alvesson & Sköldberg 2017). 

I uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalys för att hantera empirin från intervjuerna. Att 

använda kvalitativ innehållsanalys för att tolka och förstå empirin förenklade analysprocessen 

och det skapar en överskådlighet (Jacobsen 2012). För att hantera empirin färgkodades 

meningsenheter från det transkriberade materialet, det vill säga att meningar som berörde 

samma ämne i samtliga intervjuer fick samma färgkod. För att göra materialet ännu mer 

lätthanterligt gjordes en kondensering av meningsenheterna (Lundman & Hällgren Graneheim 

2017). Det innebär att meningsenheterna kortades ner och bara det centrala innehållet behålls. 
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Exempelvis blev meningsenheten “mycket när det gäller föräldrar, och även makar, men 

framförallt föräldrar så är det ju ett dåligt samvete att man gått och vetat att man borde satt 

gränsen för länge, länge sen” kondenserad till “Ett dåligt samvete att man borde satt gränsen 

för längesen”. De kondenserade meningsenheterna blev sedan kodade, vilket innebär att de fick 

en kort beskrivning (etikett) som underlättade att reflektera över meningsenheterna igen. De 

koder som framkom sattes sedan ihop till olika kategorier. Kategoriernas koder skulle vara 

närbesläktade och beröra liknande ämnen, och kategorierna skulle tydligt skilja sig från 

varandra (ibid). Koderna sattes sedan ihop till fyra olika underkategorier, som i sin tur blev 

indelade i två huvudkategorier. Analysprocessen var löpande och skedde gång på gång för att 

hitta mönster och likheter i materialet för att sedan kunna dra slutsatser. Varje underkategori 

fylldes med “citat” från samtliga intervjuer för att de skulle kunna jämföras med varandra. 

Kategoriernas innehåll tolkades sedan i förhållande till organisationsteorin i resultatdelen av 

uppsatsen.  

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet syftar till hur tillförlitligt resultatet från studien är och vilka faktorer som kan ha 

påverkat intervjun (Jacobsen 2012). Kvale och Brinkmann (2014) menar att en studies 

reliabilitet handlar om andra forskare kan generera samma resultat av studien vid en annan 

tidpunkt. Hur frågorna utformats är en faktor som kan påverka intervjuns resultat, likaså 

intervjuarens intervjuteknik (Jacobsen 2012). För att minska risken att påverka resultatet genom 

olika ställda frågor till respondenterna utformades en semi-strukturerad intervjuguide. 

Intervjuguiden provades i en provintervju innan uppsatsen, vilket kan medföra högre reliabilitet 

för uppsatsens resultat. Frågorna var öppet ställda och utformades på ett sätt som inte kunde 

anses ledande, för att minska risken att påverka deras svar. För att respondenterna inte skulle 

påverka varandra ombads de att inte diskutera uppsatsen, intervjun eller intervjufrågorna med 

någon annan. Samtliga respondenter gav även samtycke att bli kontaktade igen om fler frågor 

var nödvändiga ställas för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte.  

Validiteten syftar till om forskaren har undersökt det hen vill undersöka i studien (Jacobsen 

2012). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) menas validering att forskaren är kritisk till den 

egna analysprocessen och att det finns en transparens i studien gällande forskarens perspektiv 

kring det studerade ämnet. I uppsatsens analysprocess diskuterades metodval och 

genomförande inför och efter varje moment, för att säkerställa att ämnet som avsågs undersökas 

blev berört.  

När studiens reliabilitet och validitet bedöms vara rimliga finns det intresse av att veta hur pass 

generaliserbara resultaten är, med andra ord om resultatet kan överföras till andra 

undersökningspersoner (Kvale och Brinkmann 2014). I denna uppsats var det mer intressant att 

veta om resultatet kan överföras och vara relevanta i andra liknande situationer, än om det går 

att generalisera för alla socialsekreterare inom vuxenenheterna i Sverige. Dock var antalet 

respondenter i uppsatsen för lågt för att kunna anses vara rimligt att generalisera.  
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I denna uppsats valdes begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet att användas. 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att de begreppen är mer kopplade till kvantitativ 

forskningsmetod, men det går att använda dem i kvalitativa forskningsmetoder också. De 

beskriver vidare att tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet är mer kopplade till 

kvalitativa forskningsmetoder, men de väljer att behålla och formulera om de förstnämnda 

begreppen för att passa kvalitativ intervjumetod och därför valdes dessa ut i denna uppsats.  

 

4.7 Forskningsetik och etiska överväganden 

I denna uppsats har utgångspunkt tagits i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017), 

vilket innebär att som forskare själv ta ställning till åsikter och olika krav men skall då vara 

moraliskt acceptabel och av god kvalitet. Det skall finnas en respekt för människovärdet och 

det som skall beaktas är de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare 

ska materialet som inhämtats förvaras på ett konfidentiellt sätt samt skyddas från att obehöriga 

kan ta del av det. Respondenterna ska heller inte gå att identifiera.  

Skribenterna informerade respondenterna om uppsatsens syfte i samband med intervjuerna, det 

för att inte påverka respondenterna med skribenternas förförståelse och föreställningar om 

ämnet i förväg. Respondenterna fick information om att deras deltagande i studien var frivilligt 

och att de kunde avbryta när som helst under studiens gång utan att uppge anledning. Att avbryta 

deltagandet skulle inte medföra några konsekvenser. De informerades även om vilka som är 

ansvariga för studien. Samtycke till deltagande i uppsatsen dokumenterades genom 

samtyckesblankett (bilaga 3) och samtycket kunde när som tas tillbaka. Samtycke till att 

intervjuerna spelades in via ljudupptagning inhämtades i samband med intervjuerna men innan 

intervjun startade (Vetenskapsrådet 2017). Respondenterna bestämde var intervjun skulle hållas 

och de visste om att intervjun skulle bli upp till en timme lång. Respondenterna fick ta del av 

informationsblankett i samband med intervjuerna (bilaga 4).  

All forskning som behandlar personuppgifter skall etikprövas och det gjordes av universitetet 

innan studiens genomförande. Personuppgifter är information som kan härledas till en fysisk 

person, även om det är kodat, om det finns en befintlig kodnyckel (Vetenskapsrådet 2017). För 

att behandla personuppgifter fick skribenterna samtycke från respondenterna men det är bara 

skribenterna till studien som vet vilka respondenterna är. Respondenterna fick muntligen 

information om hur uppgifterna skulle hanteras samt bevaras, det i enlighet med Karlstad 

universitets riktlinjer om GDPR. Uppgifterna säkerställdes genom att hållas konfidentiella då 

personernas intervjuer transkriberats samt kodats med färger. Samtliga uppgifter exempelvis 

namn och arbetsplats uteslöts då respondenterna avidentifieras så att läsarna av uppsatsen inte 

kan härleda informationen till vem som har uttryckt den. Ljudupptagningen samt informationen 

om respondenterna förvaras hos skribenterna på ett sådant sätt att ingen annan än vi kan ta del 

av den. Efter att uppsatsen är godkänd kommer all information förstöras och raderas 

(Vetenskapsrådet 2017). 
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5. Resultat 
 

I resultatkapitlet presenteras de kategorier och underkategorier som genererats i den inledande 

och främst induktiva analysprocessen. Därefter presenteras resultatet av den deduktiva 

analysprocessen där den teoretiska referensramen appliceras. Där analyseras även resultatet i 

ljuset av tidigare forskning i en abduktiv ansats.    

I bearbetningen av uppsatsens empiri identifierades fyra olika underkategorier som fördelades 

i två olika kategorier. Resultatet presenteras i kategorier med tillhörande underkategorier. För 

en överblick av kategorier och underkategorier se bilaga 2.  

5.1 Att arbeta inom organisationens ramar 

Samtliga respondenter lyfte fram faktorer som både försvårande och gynnade deras 

yrkesutövning gentemot anhöriga och deras behov av stöd. Inom denna kategori presenteras två 

underkategorier; Att arbeta utifrån riktlinjer och lagar samt Handlingsutrymme.   

5.1.1 Att arbeta utifrån riktlinjer och lagar 

I denna underrubrik ges svaret på frågeställning 1: Hur arbetar socialsekreterarna för att ge stöd 

till missbrukares vuxna anhöriga?  

Den generella uppfattningen bland respondenterna var att socialtjänsten inte behöver erbjuda 

anhörigstöd enligt lag, utan det är mer en service till medborgarna. Endast respondent 4, en av 

sju respondenter, är medveten om att det regleras i svensk lag: “...det finns ju tydliggjort i både 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen att stöd ska ges till anhöriga...”. Samtidigt 

uttrycker flertalet av resterande respondenter att de endast har riktlinjer inom sin egen 

organisation, men det finns inget lagstöd angående anhörigstöd.  

Respondent 1 uttrycker: 

Riktlinjen är att vi ska erbjuda anhörigstöd och att vi ska tala om att den möjligheten 

finns. Det är de riktlinjerna som är, sen vet jag faktiskt inte när det gäller 

lagstiftning, där tror jag inte att det finns någon om att vi är tvungna att jobba med 

anhöriga. 

Två av socialsekreterarna som intervjuades var inte säkra på om de har riktlinjer för anhörigstöd 

inom kommunen och var säkra på att det inte regleras inom svensk lag. Den respondent som 

var medveten om lagstiftningen uttrycker även att det är den enskilde socialsekreterarens ansvar 

att själv ta reda på vilka riktlinjer som finns på arbetsplatsen. 

En faktor som samtliga av respondenterna uttryckte som försvårande för verksamhetens 

förutsättningar för att erbjuda anhörigstöd är sekretessen. Enligt flertalet är sekretess en faktor 

som kan påverka socialsekreterarens möjlighet att erbjuda stöd till anhöriga, både på gott och 

ont. Samtliga av respondenterna menade att individens självbestämmande och integritet ska ha 

fokus i utformningen av vård och omsorg, vilket innebär att socialsekreterare inte kan kränka 

en missbrukares önskan om att inte involvera sina anhöriga trots att socialtjänsten kan anse att 
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de anhöriga är i behov av vård. För att kunna involvera de anhöriga i missbrukarens behandling 

eller kunna erbjuda stöd direkt till anhöriga måste ett samtycke inhämtas. En av respondenterna 

uttrycker dilemmat:  

Det enda hindret jag kan ser är att om jag inte får tillåtelse av min klient så har jag 

inte rätt att varken säga någonting till anhöriga eller ta kontakt med anhöriga även 

om jag i samtal med klienten kan se att det finns ett behov av och att anhöriga kanske 

hjälper åt fel håll, så har jag ingen rättighet att ta kontakt med dem och erbjuda 

hjälp heller (Respondent 3). 

Att inte kunna kontakta anhöriga för att erbjuda hjälp är en svårighet som flera av 

respondenterna uttrycker. Dock kan det anses bra att begränsas av sekretess att kunna kontakta 

anhöriga, det kan anses integritetskränkande. Respondent 5 ger exempel: “Ibland kan det vara 

så att en borde ha mycket mer… nätverksmöten... och ibland kanske man ser det precis tvärtom 

då det är gränsöverskridande”.  

 

5.1.2 Handlingsutrymme 

I denna underrubrik svarar uppsatsen på frågeställning 2: Hur beskriver socialsekreterarna de 

organisatoriska förutsättningarna för att ge stöd till anhöriga? 

Respondenterna i uppsatsen är av skilda meningar i fråga om handlingsutrymmet och hur den 

utformas i det dagliga arbetet. Tre av respondenterna anser att de inte arbetar med anhöriga på 

något sätt, mer än att de bemöter deras frustration. De anser dock inte att det tillhörde någon 

form av anhörigstöd. Respondent 4 uttrycker: ”jag hänvisar till anhörigstödet”, vilket är den 

genomgående uppfattningen av hur arbetet skulle ske med anhöriga hos de tre respondenterna. 

Anhörigstödet är den stödgruppen i kommunen som socialsekreterare hänvisar anhöriga till för 

att få det stöd de är i behov av. Motiveringen till att de inte anser att de arbetar med anhörigstöd 

är att de inte erbjuder någon form av behandling eller behandlande samtal till anhöriga, det är 

anhörigstödet eller anhörigkonsulenterna som ska erbjuda det. 

De fyra respondenterna som däremot är av annan åsikt ser inga svårigheter med att arbeta med 

anhöriga och ge dem en typ av stöttning. Respondent 5 beskriver: “Vi får ju ändå jobba lite 

anhörigstöd på ett sätt, även om vi försöker erbjuda det som finns så måste även vi möta 

anhöriga när vi pratar med dem.”. De anser att lyssna och bemöta de anhörigas frustration i 

mötet är en typ av anhörigstöd, om än inte i behandlande form. 

Det är även skilda uppfattningar mellan de tidigare nämnda grupperingarna av respondenter om 

hur prioriteringen skulle ske i det handlingsutrymmet socialsekreteraren har. Tidsaspekten och 

prioritering av arbetet framstår som en svår fråga och samtliga respondenter utformar och 

prioriterar sitt arbete på olika sett (dock inom de organisatoriska ramar som finns). Det finns 

därmed andra aspekter (som till exempel tid och möjlighet att erbjuda anhörigstöd) än just 

frågan om vad anhörigstöd innebär som påverkar hur socialsekreterarna arbetar med anhöriga 

och deras mående. Det kan också bero på vilka resurser hela enheten har för att kunna erbjuda 

anhörigstöd (i form av tid och pengar). En av respondenterna förklarade: 
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Vi styr ju väldigt mycket över det egna arbetet och är det så att en anhörig faktiskt 

säger ’…jag skulle vilja rådfråga lite – finns det möjlighet.’ … då tar vi en titt i 

kalendern och bokar in det (Respondent 2). 

Medan en annan respondent beskrev: 

Jag har väl egentligen ganska stort handlingsutrymme, det är väl mer tiden som 

hindrar. Det är ingenting som hindrar att jag skulle ha samtal med dem också, och 

det har hänt att vi tar gemensamma möten och vi pratar igenom för att få en 

gemensam strategi (Respondent 6). 

Båda respondenterna i citaten ovan anser att de utför en typ av anhörigstöd när de samtalar med, 

lyssnar och bemöter de anhörigas frustration eller tankar och funderingar, men de är av olika 

åsikt när det gäller tidsaspekten och hur de utformar sitt arbete. 

 

5.2 Anhörigas mående och behov av stöd 

De flesta av respondenterna menade att det är inte endast den missbrukande som påverkas av 

missbruket, utan även deras omgivning, det vill säga deras anhöriga. Anhöriga kan ta olika 

roller för den missbrukande individen, vilket kan uttrycka sig i till exempel ett medberoende. 

Att ha ett medberoende kan vara frustrerande och leda till att som anhöriga vara i behov av stöd 

för att kunna må bättre, det kan också finnas behov av att någon annan uppmärksammar behovet 

som finns. Inom denna kategori presenteras två underkategorier; Att ha ett medberoende och 

vara delaktig i en förändringsprocess samt Att som socialsekreterare se behov av stöd och 

erbjuda ett professionellt nätverk. I denna underrubrik svarar uppsatsen på frågeställning 3: Hur 

beskriver socialsekreteraren behovet av att arbeta med och ge stöd till missbrukares vuxna 

anhöriga?  

5.2.1 Att ha ett medberoende och vara delaktig i en förändringsprocess 

Samtliga respondenter lyfter problematiken angående anhöriga som befinner sig i ett 

medberoende. En av respondenterna reflekterar kring att missbruket påverkar fler än den 

enskilde missbrukaren, hens sociala nätverk blir dessutom påverkat i större eller mindre 

utsträckning. Respondenten 6 förklarar: “... jag menar, missbruk påverkar hela familjen så 

himla enormt och det är många som är med och det är många som är frustrerade”. 

Däremot är den generella uppfattningen bland respondenterna socialsekreterarna att anhöriga 

kan ses som en värdefull tillgång i tillfrisknandet från missbruket. Att involvera de anhöriga i 

tillfrisknandet och behandling för missbruket kan hjälpa, inte bara den missbrukande, utan 

också att relationen mellan individerna kan bli starkare. En respondent förklarar vikten av att 

anhöriga är delaktiga i en förändringsprocess, både för sin egen skull och sin missbrukande 

närståendes skull: 

..jobbar med att förändra och att de är med i processen då och är på samma 

våglängd när de kommer hem igen och att de också ser förändringarna, för det kan 

hjälpa dem med den rädsla och de farhågor som de har (Respondent 2). 
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En av respondenterna säger att det är nödvändigt att få ut mer kunskap till anhöriga om 

missbruk. Enligt hen är medberoende inte den enda konsekvensen av ett missbruk, det 

förekommer att anhöriga försöker lindra eller bota ett missbruk med straff. Enligt respondenten 

beror det på den allmänna synen på missbruk som finns från samhället och den typ av stämpling 

som sker. Flertalet av respondenterna nämner att det sociala nätverket i form av anhöriga är en 

viktig del i missbrukarens behandling, så väl som för att den anhöriga ska kunna få den stöttning 

hen behöver. En av respondenterna uttrycker: 

Har man inte fungerande nätverk så, så brukar det oftast fallera, för forskning säger 

också att de som ändå har bättre nätverk, alltså socialt nätverk, familj och som man 

kan luta sig tillbaka på, klarar sig ju så otroligt mycket bättre än de som är ensam 

och inte har någon (Respondent 6).   

5.2.2 Att som socialsekreterare se behov av stöd och erbjuda ett professionellt nätverk 

Att ha behov av stöd som anhörig och ta emot den hjälp och stöttning som finns är en svårighet 

i sig på grund av att de anhöriga fokuserar mer på sin närstående än sitt egna mående, menar 

flera av respondenterna. Samtliga respondenter är ändå överens om att det finns ett behov hos 

de anhöriga att få hjälp och bearbeta sitt egna mående. En av respondenterna exemplifierar 

detta: 

...man har ju hört att det är befriande att få prata om det här… och känner att ’jag 

är inte bara... jag är inte själv i stan om att ha det här bekymret’... och det är härligt 

med avlastning (Respondent 7).  

Det stöd som anhöriga är i behov av handlar inte endast om deras egna psykiska mående, utan 

det berör även de anhörigas förhållningssätt och tankesätt gentemot den närstående. Att ha ett 

medberoende kan vara förödande för både den anhörige och den missbrukande individen, 

reflekterar en av respondenterna. Att som anhörig ge pengar, husrum och mat till den 

missbrukande individen är ett sätt att möjliggöra ett fortsatt missbruk, vilket leder till mer ångest 

och oro hos de anhöriga. En av respondenterna reflekterar: 

 

Mycket när det gäller föräldrar, men även makar, så är det ju ett dåligt samvete att 

man gått och vetat att man borde satt gränsen för länge, länge sen (Respondent 3). 

Flera av respondenterna resonerar kring att anhöriga inte inser själv att de är i behov av stöd, 

varför det är viktigt att ha en kontinuerlig kommunikation med dem för att underlätta steget till 

att söka och ta emot det stöd som erbjuds. En av respondenterna utvecklar den tanken och säger 

att skam inför situationen de hamnat i kan vara en anledning till att en anhörig inte söker stöd 

för sitt egna mående. En annan respondent (7) förklarar att: “Man behöver erbjuda alla anhöriga, 

även de som inte är uppgivna och ledsna, för dom kanske är ändå svårare att nå fram till än till 

de som är mer arga eller likgiltiga”.  
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6. Analys utifrån teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer en analys av uppsatsens resultat ske i förhållande till de teorier och 

begrepp som tidigare presenterats i bakgrunden, den teoretiska referensramen samt i den 

tidigare forskningen. Eftersom socialsekreterares arbete påverkas av faktorer på både 

strukturell, grupp och individnivå kommer analysen ta utgångspunkt i de perspektiven. 

 

6.1 Strukturell nivå 

I uppsatsens resultat framkommer det att lagar och riktlinjer är problematiska faktorer att 

förhålla sig till. Socialsekreterarnas verksamhet och möjlighet att utforma sitt arbete begränsas 

av de lagar och regler som organisationen måste förhålla sig till. Det ingen av respondenterna 

reflekterade över var hur organisationen styrs och i vilken utsträckning det påverkar deras 

möjligheter och resurser. Organisationen styrs genom politiska beslut. Politiken och dess 

inriktning som finns inom kommunerna styr åt vilket håll organisationen ska arbeta (Ponnert & 

Svensson 2019). Att riktlinjerna därmed förändras kontinuerligt för verksamheterna som 

respondenterna arbetar inom kan vara en förklaring till varför det generellt sett var bristande 

kunskap om vilka riktlinjer som råder. Det var endast en respondent som visste om att 

anhörigstöd regleras inom svensk lagstiftning och ett fåtal som visste om det fanns riktlinjer 

inom myndigheten. Att lagar och riktlinjer finns för organisationen är bland annat för att 

bedömningarna, oavsett handläggare, ska bli så lika som möjligt (Ponnert & Svensson 2019). 

Därför är det intressant att åsikterna om vad anhörigstöd är skiljer sig mellan socialsekreterare 

inom samma arbetsplats. 

Enligt flera av respondenterna var tidsaspekten en faktor som påverkade deras möjligheter att 

utforma arbetet med anhörigstöd, vilket kan förstås utifrån det instrumentella perspektivet att 

det är organisationens struktur som påverkar utformningen. Det instrumentella perspektivet 

förklarar att organisationens medlemmar (här menas socialsekreterare) ska handla 

målrationellt, med andra ord ska de nå uppsatta mål för organisationen med tillgängliga 

resurser. Flera av respondenterna ansåg att tidsbristen var en anledning till att de inte arbetade 

tillräckligt med anhöriga, att motivera dem att ta emot anhörigstöd eller själva söka upp 

anhöriga som kan vara i behov av stöd. Det kan ur ett instrumentellt perspektiv förklaras som 

att det var resursbrister och därmed kan inte socialsekreterarna arbeta på ett sådant sätt som 

kunde vara önskvärt för att nå de mål som finns uppsatta för anhörigstöd. Å andra sidan 

beskriver det instrumentella perspektivet inte hur socialsekreteraren ska utforma sitt arbete, med 

det i åtanke kan det förstås att vissa av respondenterna ändå anser att de arbetar med 

anhörigstöd. Det fanns en generell uppfattning om att anhöriga inte var respondenternas primära 

målgrupp att arbeta med, vilket kan ses som att ledningen (strukturell nivå) har gett 

organisationens medlemmar (gruppnivå) en delegering att prioritera en speciell grupp av 

befolkningen primärt (missbrukare), vilket påverkar att andra grupper av befolkningen 

(anhöriga) inte får erbjudande om stöd som de egentligen har rätt till (påverkan på individnivå). 

Det kan även finnas konflikter på vertikal nivå, som kan utläsas i uppsatsens resultat, att den 

övergripande uppfattningen är att socialsekreterare inte ska behandla eller ge stöd till anhöriga 
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eftersom det finn särskilt utsedda grupper med den specialiseringen att tillgå inom kommunens 

resurser. Enligt Socialstyrelsen (2016) är den lättaste typen av anhörigstöd som socialnämnden 

kan erbjuda att socialsekreteraren tar emot och bemöter en anhörigs frustration, därmed arbetar 

de med en typ av stöd även om några av dem inte anser det. 

Det kan förekomma situationer då det inte är enkelt att veta hur den ska hanteras eller lösas. 

Flera av respondenterna reflekterar kring att det är många anhöriga som är i behov av stöd, fler 

än som erbjuds och tar emot stöd i dagsläget. En av anledningarna kan vara att organisationens 

ramar begränsar den möjligheten. Att socialsekreterarna ska erbjuda anhörigstöd till anhöriga 

kan bli ett icke uppnått mål i de fall som handläggaren inte får samtycke från den missbrukande 

att kontakta hens anhöriga (SFS 2009:400, kap. 10 § 1). Socialsekreteraren kan ha vetskap om 

en anhörig som eventuellt är i behov av stöd och som enligt lag ska bli erbjuden stöd, men inte 

kan bli erbjuden stöd under dessa förhållande eftersom handläggaren begränsas av den sekretess 

som råder. För att den anhöriga ska kunna ta del av sin rättighet behöver socialsekreteraren ett 

samtycke från den närstående att kontakta de anhöriga (SFS 2009:400, kap. 10 § 1). 

Organisationens möjlighet att utöva sin verksamhet begränsas därmed av andra lagar inom 

organisationen. 

 

6.2 Gruppnivå 

Att arbeta som socialsekreterare ställer krav på ens profession. Som grupp är socialsekreteraren 

mitt emellan organisationen och medborgarna, vilket innebär att det finns krav från båda håll 

som måste tillgodoses (Ponnert & Svensson 2019). Den horisontella specialiseringen som finns 

inom organisationen innebär att de uppgifter som ska genomföras fördelas ut på olika roller. En 

tydlig aspekt som framkom i uppsatsens resultat var förståelsen om vad anhörigstöd innebär. 

Enligt organisationsteorins strukturella perspektiv innebär det att det finns en kultur inom 

organisationen som bestämmer vem som gör vad (Christensen 2005). Detta kan visas genom 

respondenternas genomgående uppfattning om att endast anhöriggrupper eller 

anhörigkonsulenterna ska arbeta med anhöriga och anhörigstöd då det är deras specialisering 

inom verksamheten. 

Socialsekreterare är en yrkesgrupp som möter en mängd olika människor i sitt yrkesliv. Det 

intressanta för denna uppsats är att i ljuset av socialsekreterarens vilja att göra gott belysa hur 

de som yrkeskår arbetar med anhöriga (Ponnert & Svensson 2019). Som Sandström (2019) 

beskriver kan vägen in till ett medberoende vara att den anhöriga har en oro för sin närstående. 

Som socialsekreterare möter du de anhöriga som själva är i behov av stöd, då missbruket även 

påverkar dem (Ponnert & Svensson 2019). Med det i åtanke kan en förklaring av 

socialsekreterares vilja att hjälpa förklaras. En av respondenterna uttrycker till exempel behovet 

av att erbjuda samtliga anhöriga stöd, de som inte verkar påverkade av situationen kan vara de 

som är i störst behov av stöd. Detta kan även förstås enligt organisationsteorins kulturella 

perspektiv, det handlar om vilka normer och värderingar som finns på arbetsplatsen. 

Övergripande var respondenterna positivt inställda till att alltid erbjuda anhörigstöd, även om 

synen på vad anhörigstöd innebär skiljer sig åt mellan dem. Det viktigaste var att de anhöriga 

fick det stöd som de är i behov av. Szebehely m.fl. (2014) förklarar att en av anledningarna till 
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att anhöriga inte söker stöd för sin egen del är att de skäms. Att söka stöd kan misstolkas som 

att den anhöriga har ”misslyckats” med att tillgodose sin närståendes omsorgsbehov, vilket 

leder till skamfyllda känslor. Som en av respondenterna dessutom påpekade var att de anhöriga 

kanske inte inser själva att de är i behov av stöd, därför är det än viktigare att som yrkeskår ha 

informella normer och värderingar som gynnar både verksamhetens formella regler samt hur 

socialsekreteraren arbetar inom sitt handlingsutrymme för att nå målen. 

Ytterligare en faktor som stärker tanken om att bemöta och prata med anhöriga kan ses som en 

typ av anhörigstöd är att den anhöriga rent av inte är redo för att vara i en anhöriggrupp. En av 

respondenterna reflekterade kring att ibland behöver socialsekreteraren ta mer tid av sitt arbete 

och prioritera en anhörig som mår dåligt, bara för att den anhöriga inte är mottaglig för andra 

samtalskontakter eller förslag om anhörigstöd. Som Ponnert och Svensson (2019) menar kan 

det vara orimligt att ställa krav på anhöriga och att hen ska ta emot en speciell form av stöd 

(som anhörigstöd i grupp), vilket inte leder till bättre mående för den anhöriga. I det tillfället 

kan det vara som respondenten förklarar, en nödvändighet att ta emot den frustration som den 

anhöriga bär på bara med tanke på att den annars inte skulle erhålla någon typ av stöttning 

överhuvudtaget.  

 

6.3 Individnivå  

Att arbeta med anhöriga är en komplex situation. Å ena sidan kan anhöriga vara i behov av stöd 

själva, anhöriga kan vara en försvårande faktor i arbetet med missbrukaren och anhöriga kan 

ses som en tillgång i arbetet med missbrukaren. Enligt flera av respondenterna är det viktigt att 

involvera den anhöriga, inte bara för att den missbrukande individen ska få mer stöttning av sitt 

sociala nätverk eller för den anhöriga ska må bättre, utan för att relationen mellan anhörig och 

närstående missbrukare kan förbättras. Att vara socialsekreterare och försöka hjälpa samtliga i 

en svår situation är omöjligt. Du blir involverad emotionellt och har förväntningar på dig från 

både organisationen och klienterna. Du behöver å ena sidan ge klienterna det stöd de har behov 

av, men inom organisationens ramar och de resurser som finns att tillgå (Ponnert & Svensson 

2019), vilket inte är enkelt.   

Det är inte endast socialsekreteraren som påverkas av organisationens lagar och regler, även 

anhöriga gör det. Trots att det är frivilligt att ge omsorg till en närstående riskerar anhöriga att 

få sämre levnadsvillkor (Socialstyrelsen 2016). Winter (2019) förklarar att medberoende kan 

ses som en sjukdom och enligt Sandström (2019) är oro för sin närstående en grund till 

medberoendet. Som en av respondenterna förklarar behövs det mer kunskap till de anhöriga om 

vad medberoende innebär. Genom att bidra med resurser till den närstående som missbrukar 

underlättar den anhöriga ett missbruk, vilket anhöriga behöver få information om för att kunna 

bryta medberoendet. Samtidigt kan den anhöriga få kunskap om hur och vad som fungerar för 

att stötta sin anhöriga i tillfrisknandet. I enlighet med uppsatsens empiri förklarar Johansson 

(2015) att kan finnas svårigheter för socialsekreterarna att uppnå samtliga mål för 

organisationen eftersom de måste prioritera. Enligt det strukturella perspektivet kan det 

förklaras som att socialsekreterarna inte har resurser i form av tid och pengar att kunna bemöta 
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anhöriga på ett optimalt sätt, vilket därför påverkar anhörigas möjligheter att ta del av 

anhörigstöd.  

Enligt Billinger (2000) finns det andra sätt som anhöriga kan påverka en missbrukares möjlighet 

till tillfrisknande, vilket är att anhöriga ställer krav och hotar den närstående att säga upp 

kontakten om hen inte blir nykter och drogfri. Även där menar en respondent att det är av vikt 

att få ut kunskap till anhöriga om hur synen på missbruk och missbrukare påverkas av 

samhällets stigmatisering och att det endast missgynnar den närstående. Att vid den tidpunkten 

involvera den anhöriga i behandlingen för missbrukaren kan öka chanserna för att missbrukaren 

håller sig nykter och drogfri, samtidigt som relationen mellan den anhöriga och missbrukaren 

stärks (Corcoran & Thomas 2001). Utifrån den reflektionen kan det vara av vikt att 

organisationen har en kultur på arbetsplatsen som arbetar för att gynna samarbetet med 

klienterna och parallellt arbeta med de anhöriga för att gemensamt arbeta mot bättre 

levnadsvillkor. Detta kan förklaras enligt det kulturella perspektivet inom organisationsteorin, 

att arbetsplatskulturen kan påverka hur socialsekreterare utformar och prioriterar sitt arbete 

(Johansson 2015).  

Avslutningsvis kan en sammanfattning av organisationens utformning vara att den strukturella 

nivån (organisationen) påverkar den gruppnivån inom verksamheten (respondenterna) genom 

politikens och ledningens utformade mål för verksamheten och deras medlemmar. Även 

resurstillgångarna från politiken och ledningen påverkar socialsekreterarna på flera sätt, som 

beskrivet ovan. Socialsekreterare har ett visst handlingsutrymme att kunna utforma sitt arbete 

och resurser, men inom ramarna för lagen. Det i sin tur påverkar personer på individnivå 

(anhöriga) att få ta del av deras rättigheter (Christensen 2005). 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från analysen i förhållande till tidigare forskning. Även 

uppsatsens metodval kommer diskuteras.  

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka och analysera 

den enskilde socialsekreterarens erfarenheter och kunskap av att arbeta med och ge stöd till 

vuxna anhöriga till missbrukare. 

  

7.1 Resultatdiskussion 

 

Det sätt som socialsekreterare arbetar på inom socialtjänsten för att erbjuda stöd till vuxna 

anhöriga är främst en hänvisning till anhöriggrupper eller anhörigkonsulenter. Några av 

respondenterna reflekterade kring att de arbetar med anhörigstöd på sätt och vis genom att ha 

stöttande samtal med dem, då de anhöriga kanske inte ville ha kontakt med en anhöriggrupp 

eller anhörigkonsulent. Socialsekreterarna i denna uppsats upplevde att behovet av stöd finns 

bland anhöriga till missbrukare, men att det finns faktorer som påverkar möjligheten att erbjuda 

stöd. Samtidigt kan anhöriga begränsas att söka stöd av kommunen på grund av skamkänslor. 

Enligt socialsekreterarna som intervjuades för denna uppsats är sekretessen en konflikt för att 

kunna erbjuda anhörigstöd. De har inte rätt att kontakta anhöriga till missbrukare om de inte får 

ett samtycke av sin klient att kontakta dem, därmed kan socialsekreterarna se att behovet finns 

hos anhöriga men de har inte möjlighet erbjuda det stöd som finns. Samtidigt kan resurserna 

inom verksamheten begränsa, som till exempel att de inte har tid att arbeta med de anhöriga då 

de har annat de måste prioritera först. Överlag var det en bristande kunskap om vilka lagar som 

gäller för verksamheten att erbjuda anhörigstöd och få hade vetskap om de hade riktlinjer att 

förhålla sig till inom sin arbetsplats.  

Vidare följer djupare diskussioner kring empirin i förhållande till tidigare forskning och 

teoretisk referensram för att besvara uppsatsens syfte.  

7.1.1 Att arbeta inom organisationens ramar  

Enligt socialtjänstlagen finns ingen detaljstyrning av hur anhörigstödet ska utformas. I Sverige 

råder kommunalt självstyre, vilket innebär att kommunerna inom ramarna för lagarna kan 

utforma sin egna verksamhet (SFS 1974:152, kap. 1 § 1). De lagar som finns på strukturell nivå 

(som SoL och OSL) påverkar direkt verksamhetens handlingsutrymme och möjlighet till 

utformning. Verksamheten utformar riktlinjer för att kunna uppnå de mål som finns för 

verksamheten, vilka kan påverka socialsekreterarens möjlighet att utforma sitt vardagliga 

arbete. I enlighet med vad empirin i uppsatsen visade finns det faktorer som påverkar 

socialsekreterarnas möjligheter att erbjuda anhörigstöd enligt 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Det finns en stark sekretess att förhålla sig till, vilket begränsar utrymmet för att 

kontakta anhöriga. Fördelen med att det finns sekretess att ta hänsyn till är att socialsekreteraren 

måste värna om missbrukarens integritet i enlighet med 1 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453). 
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Att socialsekreterarnas möjlighet att erbjuda anhörigstöd, på grund av sekretess, begränsas 

påverkas direkt anhörigas möjlighet att erhålla det stöd de enligt lag har rätt till (individnivå). 

Eftersom det inte är i detalj specificerat hur de ska arbeta med och utforma sitt anhörigstöd 

arbetar flera av respondenterna med en typ av anhörigstöd utan att de själva inser det. Både 

enligt Socialstyrelsen (2016) och Matheny (2013) är ett av de mest uppskattade stöden till 

anhöriga att uppmärksamma, bemöta och lyssna på dem. Detta stämmer överens med 

uppsatsens resultat, där den övergripande uppfattningen är att anhöriga är i behov av att någon 

lyssnar på dem och bemöter deras frustration. Socialsekreterarna har även en möjlighet att ta 

kontakt med anhöriga trots att det inte finns ett samtycke, men den möjligheten ska användas 

med försiktighet och endast då det verkligen finns ett behov av det (SFS 2009:400, kap. 10 § 

2). 10 kap. 2§ OSL (SFS 2009:400) beskriver: 

2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan 

myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna 

fullgöra sin verksamhet. 

Tolkningen görs att en gynnande faktor med att tillämpa lagen skulle kunna vara att 

socialsekreteraren skulle få ett större handlingsutrymme och därmed ges större möjligheter till 

att aktiv kunnat erbjuda stöd till anhöriga. Socialsekreteraren skulle däremot behöva arbeta mer 

aktivt för att hitta och erbjuda hjälp till anhöriga, vilket skulle försvåra deras arbete eftersom 

det är resurskrävande i form av tid och pengar. Det som kan tänkas kan göras annorlunda i den 

uppsökande verksamheten gällande anhörigstöd är att de anhörigkonsulenter och 

anhöriggrupper som redan finns inom kommunerna arbetar mer aktivt för att hitta anhöriga i 

behov av stöd. Som tidigare nämnd forskning har det visats att om du involverar anhöriga i 

behandlingen för missbrukare är chansen större att de håller sig nyktra (Billinger 2000). 

Reflektionen görs att det skulle i det långa loppet leda till minskade kostnader för kommunen i 

form av minskade behandlingskostnader och resurskrävande åtgärder. Risken som finns med 

att tillämpa 10 kap. 2 § OSL (SFS 2009:400) kan däremot vara att de riskerar att röja 

missbrukarens identitet och därmed gå emot deras vilja att inte involvera anhöriga (inget 

samtycke), och det i sin tur går emot att 1 kap. 1 § SOL (SFS 2001:453) ska utgå ifrån individens 

frivillighet och värna om deras integritet. Att socialsekreterarna blir begränsade i möjligheten 

att kontakta anhöriga anses av författarna i denna uppsats som bra eftersom det finns en risk att 

förtroendet och alliansen med den missbrukande individen bryts om anhöriga får all 

information. Det kan på lång sikt leda till slöseri av resurser, då missbrukaren kan avbryta en 

behandling och planering ifall anhöriga får ta del av information som är känslig. Däremot bör 

det finnas en arbetsplatskultur och riktlinjer som främjar arbetet med att kontakta anhöriga och 

informera och erbjuda stöttning även om samtycke inte finns från missbrukaren att ta en kontakt 

med dem. Anhöriga har också rätt att få må bra och få det stödet som krävs för att ha ett stabilt 

och bra liv utan dåligt samvete, därför vore det av vikt att se över möjligheterna att kunna 

kontakta anhöriga utan att kränka missbrukarens integritet.  

Ytterligare en faktor som kan påverka handlingsutrymmet och sättet att arbeta för att erbjuda 

anhörigstöd är den kultur som råder på arbetsplatsen. Har arbetsplatsen en kultur där de inte tar 

upp anhörigstöd till diskussion regelbundet är risken att det faller i glömska. Kulturen som 

påtalas i uppsatsen påvisade däremot att det förekommer diskussioner om anhörigstöd för att 
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påminna varandra om möjligheten att vidarebefordra anhöriga till rätt instans. Genom att hålla 

en diskussion kring det blir det en kulturell värdering att försöka erbjuda anhörigstöd till de som 

behöver det, vilket är positivt för anhöriga på individnivå (Christensen 2005).  

7.1.2 Anhörigas mående och behov av stöd. 

Det är frivilligt att som anhörig ge stöd till sin närstående med missbruksproblematik, men 

enligt Socialstyrelsen (2016) riskerar anhöriga att drabbas av sämre hälsa, sämre ekonomi och 

sämre levnadsvillkor som följd av att anhöriga ger omsorg. Att anhöriga hjälper sina närstående 

kan lätt bli till ett medberoende, då den hjälp de försöker ge egentligen stjälper. Detta framställs 

i resultatet då den generella uppfattningen stämmer överens med vad Socialstyrelsen (2016) 

beskriver ovan. Medberoende hos anhöriga i form av att anhöriga försökte involvera sig själva 

mer i missbrukarens behandling än vad som var sunt var en förekomst som de allra flesta av 

respondenterna kände igen. Enligt Winter (2019) är medberoende en sjukdom och de behöver 

stöttning för att kunna hantera situationen. Däremot kan ett friskt nätverk hjälpa den 

missbrukande personen att hålla sig drogfri än om anhöriga inte involveras alls i behandlingen 

eller planeringen (Corcoran och Thomas 2001). Även detta förekom i resultatet då vikten av att 

ta med anhöriga i planeringen för att de skulle kunna förändras tillsammans med den 

missbrukande personen påtalades i form av en förändringsprocess. Anhöriga som är 

medberoende behöver också i stor utsträckning genomföra en förändringsprocess för att kunna 

stötta sin närstående i drogfrihet. Om den missbrukande varit på behandling, kommer hem och 

hens anhöriga inte har förändrat sitt förhållningssätt eller tänk kring missbrukaren är risken att 

de faller in i ett medberoendemönster igen. Detta betonar vikten av att alla i nätverket förändras 

tillsammans för att kunna göra det så bra som möjligt för hela familjen, vilket leder till 

reflektionen att anhöriga också är i behov av stöd även om de inte aktivt ber om den hjälpen 

själva. Där har socialsekreterarna ett ansvar att uppmärksamma anhörigas mående och erbjuda 

stöttning, för att främst påvisa att det finnas andra i deras situation också. Att känna att de inte 

är ensamma med problemet eller skammen de eventuellt bär på kan vara fog nog för att de 

anhöriga provar att ta emot hjälp i form av anhöriggrupper eller möten med 

anhörigkonsulenter.  

Ytterligare en faktor som skapar sämre mående hos anhöriga är den påverkan som missbruk har 

på hela familjen. De kan bli frustrerade över att ingenting hjälper missbrukaren och som 

Billinger (2000) förklarar kan hot och tvång bli det sätt som anhöriga uttrycker sin frustration 

på mot missbrukaren. Anhörigas frustration kan även bero på deras skamfyllda känslor 

gentemot den närstående. Att ha samtal och en dialog med anhöriga underlättar då anhörigas 

mående där de blir hörda, bekräftade och får prata ut om sitt mående. Kommunerna behöver 

jobba med anhöriga och vara mer uppsökande i sin verksamhet för att kunna nå de personerna 

som av skam och skuld inte söker hjälp själva. De anhöriga kan känna skam inför att söka hjälp 

både för sig själv och sin missbrukande familjemedlem då det kan ledas till att den anhöriga 

känner att den “misslyckats” med att tillgodose omsorgsbehovet (Szebehely m.fl. 2014). I likhet 

med vad Billinger (2000) samt Szebehely m.fl. (2014) beskriver framkom det att anhöriga ofta 

är i behov av stöd, men som inte söker hjälp för att de inte inser att de har ett behov av att prata. 

Om kommunerna vid den tidpunkten vänder sig till anhöriga och erbjuder hjälp utan att de 
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behöver söka själva, finns chansen att fler tar emot hjälp och inser att de inte är ensamma i 

situationen.  

Anhöriga kan även uttrycka en frustration över att inte får veta någonting på grund av sekretess 

och det kan leda till att de blir mer frustrerade än innan. En form av anhörigstöd som behöver 

finnas är att som socialsekreterare ta emot den frustration som anhöriga har i samtal. 

Socialstyrelsen (2016) menar att bekräfta och uppmärksamma anhöriga är den enklaste typen 

av anhörigstöd som socialtjänsten kan erbjuda, och den fungerar bra att använda sig av när 

anhöriga inte vill ta del av de anhöriggrupper eller anhörigkonsulenter som erbjuds. Det är dock 

svårt att som socialsekreterare att kunna ha de samtalen och ta emot all frustration från anhöriga, 

följaktligen blir det tidskrävande. Att lägga tid på anhörigas mående gör att de måste prioritera 

om i sitt arbete, vilket kan påverka det arbetet de har med sin primära klientgrupp. I detta fall 

är det verksamhetens utformning som begränsar möjligheten för socialsekreteraren att nå de 

anhöriga. Det är med andra ord en strukturell nivå som påverkar ända ner på individnivå för 

medborgarnas möjligheter att bli erbjuden, ta emot och utnyttja det stöd som de har rätt till 

enligt lag.  

 

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts i uppsatsen för att få svar på syfte samt frågeställningar om 

socialsekreterares erfarenheter och kunskaper. En semi-strukturerad intervjuguide med öppna 

frågor och stängda frågor med tillhörande följdfrågor har använts för att få en mer djupgående 

information. Att använda öppna frågor gav möjligheten att respondenterna kunde utveckla och 

fördjupa sina resonemang, de kunde också få relevanta följdfrågor. En helstrukturerad 

intervjuguide hade kunnat generera mindre djupgående svar om respondenterna inte formulerat 

sig fritt. Det kan missas nyanser i intervjun om det finns stängda frågor och som egentligen kan 

vara av relevans för studien (Jacobsen 2012). 

Författarna känner några av respondenterna sen tidigare och detta kan ha påverkat intervjun 

genom intervjueffekten. Det kan innebära att respondenterna inte vågar svara öppet och fritt på 

frågorna och kanske undanhåller information av intresse för studien. För att undvika 

intervjueffekten i största möjliga mån höll inte författaren i intervjun med personen de kände 

sedan tidigare utan deltar passivt i intervjun. Det eliminerar ändå inte bort risken att 

respondenterna undanhöll information. Respondenterna upplevdes dock som sanningsenliga 

och att de försökte svara på våra frågor på ett ärligt sätt. Att de upplevdes tala sanning beror på 

att de erkände när de inte hade kunskap om det vi frågade om, som till exempel när vi frågade 

om deras riktlinjer och lagar att förhålla sig till. Även om intervjuerna skedde vid olika tillfällen 

så arbetar majoriteten av respondenterna på samma arbetsplats, således finns det inga garantier 

på att de inte har pratat med varandra om syftet med studien. De som intervjuades senare kan 

då ha svarat det de tror efterfrågas och ha funderat ut svar på frågorna. Någonting som kan ha 

påverkat respondenterna är att bli inspelad på ljudfil, en stark medvetenhet om vad och hur som 

sägs kan påverka. När urvalet av intervjupersoner valdes gjordes avgränsningen att endast 
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intervjua socialsekreterare som inte primärt arbetar med anhöriga och anhörigstöd (Jacobsen 

2012). 

Som Jacobsen (2012) beskriver kontexteffekten som något som också kan ha påverkat 

intervjuerna. Det handlar om miljön som intervjun hålls i. Intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplats som är en naturlig plats för dem, vilket kan kännas betryggande. 

Dock kan det medföra att respondenten känner sig begränsad att tala fritt. Vi undanröjde vissa 

hinder, telefoner sattes i tyst läge och intervjun skedde i ett avskilt avsett rum som endast 

respondenten hade tillgång till under tiden. Trovärdigheten är hög då intervjun är ljudinspelad 

på mobiler och sedan överförda till dator som endast författarna har lösenord till och intervjun 

raderades därefter från mobil. Intervjuerna transkriberades ordagrant (ibid). Intervjuarens yttre 

attribut eller kroppsspråk kan till exempel påverka. Resultatet av intervjun kan bli skev, det vill 

säga att resultatet läses av hur de uppträtt mot varandra och inte svarat på frågorna. Det är viktigt 

med en medvetenhet kring intervjueffekten och att det finns en reflektion om förekomsten och 

resultatet av den, vilket vi anser att vi haft i uppsatsen (ibid).  

 

7.3 Fortsatt forskning 

I uppsatsen framkommer resultatet att uppfattningen om vad anhörigstöd innebär trots att den 

är reglerad i svensk lagstiftning (SFS 2001:453, kap. 1 § 1). Det hade varit intressant att anlägga 

ett intersektionellt perspektiv på analysen för att se om det förekommer skillnader mellan kön 

och ålder hos respondenterna. I denna uppsats har ingen hänsyn tagits till vilket kön 

respondenten har, hur gammal hen är eller hur länge hen jobbat inom vuxenenheten. Det hade 

också funnits ett intresse av att veta mer om respondenternas bakgrund och om uppfattningen 

kring anhörigstöd skiljer sig mellan de personer som endast arbetat på vuxenenheten kontra de 

som arbetat inom andra delar av myndigheten.  

Det hade funnits ett intresse och en vinst i att få anhörigas perspektiv på bemötandet och 

erbjudet stöd de får från socialtjänsten och om den skiljer sig mellan olika kommuner. 

Resultatet visade också på svårigheten att arbeta med anhörigstöd då det kan förekomma 

strukturella begränsningar genom lagar. Vi kan se en vinst i att vidare studera hur socialtjänsten 

på bästa möjliga sätt kan söka upp och erbjuda anhöriga stöd, även till de som inte aktivt själva 

söker hjälp.  

 

7.4 Avslutande reflektion 

En problematik som framkommer från uppsatsens resultat är hur sekretessen kan begränsa 

socialsekreterares handlingsutrymme gällande anhörigstöd. Den generella uppfattningen var att 

sekretessen är något viktigt att alltid ta hänsyn till och våra reflektioner är att det ibland blir på 

bekostnad av anhörigas rättighet att få erbjuden stöttning. Ett intressant resultat som båda 

författarna vill lyfta är bristen på kunskap om lagar och riktlinjer som myndigheten har att 

förhålla sig till angående anhörigstöd. Att det endast var en av sju respondenter som var 
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medveten om att det regleras i lagstiftning påvisar att myndigheten behöver ta ett större ansvar 

i att få ut information samt tydliggöra att det finns riktlinjer att följa. Dessutom är det intressant 

att respondenterna beskrev och definierade anhörigstöd på flera olika sätt, allt från att bemöta 

frustration till att endast hänvisa vidare ansågs vara anhörigstöd. Samtidigt finns ett visst eget 

ansvar att ta del av de riktlinjer och lagar som man som professionell ska förhålla sig till, vilket 

är den avslutande reflektionen som kommer följa med oss in i arbetslivet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

  

Presentation  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den enskilde socialsekreterarens 

erfarenheter och kunskap av att arbeta med och ge stöd till vuxna anhöriga till missbrukare.  

Frågeställningarna som uppsatsen kommer utgå ifrån är: 

1. Hur arbetar socialsekreteraren för att ge stöd till missbrukares vuxna anhöriga? 

2. Hur upplever socialsekreteraren behovet av att arbeta med och ge stöd till 

missbrukares vuxna anhöriga?  

3. Angående anhörigstöd: Förekommer det konflikter mellan socialarbetares riktlinjer 

samt lagramar för verksamheten och deras egentliga yrkesutövning och i så fall på 

vilket sätt? 

Att göra före intervju: 

 Kontrollera inspelningsutrustningen 

 Läs igenom frågorna en sista gång 

 Ha anteckningsblock och penna till hands 

Information lämnas om: 

 Vilka vi är och vem som håller i intervjun. 

 Undersökningens syfte och vem som beslutat om undersökningen 

 Hur många som kommer att intervjuas 

 Anonymitet och konfidentialitet  

 Godkännande av inspelning  

 Tidsåtgång - ca 45-60 minuter.  

Instruktioner för genomförande: 

 Fet stil på text - Frågor som skall läsas upp 

 Följdfrågor står i anslutning 

 Kursiv stil - Bara för intervjuaren, ska ej läsas upp 

 understruken text- förtydligande för intervjuaren 

 Svar som inte förstås, ber om förtydligande 

-Vi är två studenter som heter Alexandra Friman och Erika Persson vi går på Karlstads 

universitet och läser sjätte terminen på socionomprogrammet. Vår uppgift är att skriva en c-

uppsats om något som berör socialt arbete. Syftet med vår uppsats är att undersöka och 

analysera den enskilde socialsekreterarens erfarenheter och kunskap av att arbeta med och ge 

stöd till vuxna anhöriga till missbrukare, det vill säga anhöriga över 18 år. 

Vi kommer att genomföra nio intervjuer med olika socialsekreterare inför uppsatsen. 
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Är det ok om jag spelar in intervjun?  

Du får naturligtvis avbryta när som helst och behöver inte uppge anledningen. 

Ingen kommer kunna spåra dig till vår uppsats utifrån de svar du ger idag då vi avidentifierar 

vid transkriberingen och inspelningarna kommer raderas när uppsatsen är klar. 

Om du vill får du ta del av vår färdiga uppsats när den är godkänd och klar. 

Får vi återkomma till dig via mail eller telefon om vi har kompletterande frågor?  

Är det något du undrar innan vi börjar med intervjun?  

 

Socialsekreterarens bakgrund 

 När tog du examen från socionomprogrammet? 

 Hur länge har du arbetat på denna enhet? Erfarenheter med missbrukare och deras 

anhöriga sedan innan du började här?  

 Hur länge har du arbetat som socialsekreterare (socialt arbete) med missbrukare 

och/eller deras anhöriga? 

   

Organisationens verksamhetsutövning kring anhörigstöd 

 Hur är organisationen här i kommunen uppbyggd kring anhörigstöd? 

 Kan du berätta för oss på vilket sätt ni arbetar med anhörigstöd i kommunen?  

o Hur kommer ni i kontakt med anhöriga? 

o Hur arbetar ni för att nå anhöriga och kunna erbjuda den hjälpen som finns? 

o På vilket sätt informeras de anhöriga som kontaktar er om möjligheten till 

anhörigstöd? Enligt lag ska de få stöttning. (INTE Hur bör ni arbeta för att 

möta de kraven = moraliserande).  

o Vad erbjuder ni för typ av stöttning till anhöriga? Hänvisar ni till ideella 

organisationer, erbjuder insatser inom kommunal regi osv.  

o Vilka riktlinjer och lagar har ni att förhålla er till angående anhörigstöd inom 

denna enhet? 

 Vad är din upplevelse av hur det erbjudes och arbetar med anhörigstöd inom 

kommunen? 

o Finns det avgränsning områden (organisatoriskt exempel) som problematiserar 

vem som tar ansvar för anhörigstöd? 

o Vad upplever du som ett hinder för att erbjuda anhörigstöd? Finns det hinder? 

På vilket sätt är det ett hinder? 

o Hur stort handlingsutrymme har du i arbetet med anhörigstöd? 

o På vilket sätt pratar ni om anhörigstöd på arbetsplatsen?  i vilka sammanhang? 

o Förekommer det konflikter mellan din enhets riktlinjer angående anhörigstöd 

samt lagar för verksamheten och hur du arbetar? På vilket sätt upplever du den 
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konflikten? Hur arbetar ni för att lösa den konflikten och möta de behov som 

anhöriga har? 

 Hur ser ert arbete ut tillsammans med ideella organisationer?  

Erfarenheter av arbetet med anhöriga 

 Vad är din yrkeserfarenhet av anhörigstöd? 

 Vad är din upplevelse med anhörigstöd? 

 Hur arbetar du för att ge stöd till missbrukares vuxna anhöriga? 

 I vilken utsträckning arbetar du med anhöriga till missbrukare? Hur mycket 

kontakt har ni med anhöriga? 

 Vad anser du att anhöriga till missbrukare kan ha för behov av stöttning 

och/eller vård?  

 Hur märker du att anhöriga kan ha ett behov av stöttning? 

Kunskaper om arbetet med anhöriga 

·    Kan du beskriva om du tycker att du har tillräckliga kunskaper om att arbeta med 

anhörigstöd? 

·    Kan du berätta för oss hur behovet av anhörigstöd ser i ut i kommunen? 

·    Hur upplever du behovet av att arbeta med och ge stöd till missbrukares vuxna 

anhöriga?  

·    På vilket sätt kan anhörigstöd påverka missbrukarens behandling? 

o Positivt, På vilket sätt? 

o Negativt, På vilket sätt? 

Om du arbetar med anhöriga: 

  Anser du att du har de verktyg som behövs i mötet med att stötta anhöriga? 

Ja/Nej - på vilket sätt/Vad fattas?  

 Upplever du att du saknar verktyg/arbetssätt/utbildningar i arbetet med 

anhörigstöd? Hur uttrycker sig den upplevelsen, Hur märker du av att du saknar 

kunskap? 

Till sist; Om du fritt fick bestämma, hur skulle anhörigstödet se ut då? 

-Tack så mycket för att du ville ställa upp på intervjun. 
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Bilaga 2 

Meningsenheter Underkategori Huvudkategori 

 “...det finns ju tydliggjort i både 

socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen att stöd ska ges till 

anhöriga...”. 

Att arbeta utifrån 

riktlinjer och lagar 

  

 Att arbeta inom 

organisationens 

ramar 

”Riktlinjen är att vi ska erbjuda 

anhörigstöd och att vi ska tala om att 

den möjligheten finns. Det är de 

riktlinjerna som är, sen vet jag faktiskt 

inte när det gäller lagstiftning, där tror 

jag inte att det finns någon om att vi är 

tvungna att jobba med anhöriga”. 

  

”Det enda hindret jag kan ser är att om 

jag inte får tillåtelse av min klient så har 

jag inte rätt att varken säga någonting 

till anhöriga eller ta kontakt med 

anhöriga även om jag i samtal med 

klienten kan se att det finns ett behov av 

och att anhöriga kanske hjälper åt fel 

håll, så har jag ingen rättighet att ta 

kontakt med dem och erbjuda hjälp 

heller.” 

  

 “Ibland kan det vara så att en borde ha 

mycket mer… nätverksmöten... och 

ibland kanske man ser det precis 

tvärtom då det är 

gränsöverskridande”.  
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“Vi får ju ändå jobba lite anhörigstöd 

på ett sätt, även om vi försöker erbjuda 

det som finns så måste även vi möta 

anhöriga när vi pratar med dem.”. 

Handlingsutrymme   

”Vi styr ju väldigt mycket över det egna 

arbetet och är det så att en anhörig 

faktiskt säger’…jag skulle vilja 

rådfråga lite – finns det möjlighet.’ … 

då tar vi en titt i kalendern och bokar in 

det”. 

  

  

”Jag har väl egentligen ganska stort 

handlingsutrymme, det är väl mer tiden 

som hindrar. Det är ingenting som 

hindrar att jag skulle ha samtal med 

dem också, och det har hänt att vi tar 

gemensamma möten och vi pratar 

igenom för att få en gemensam 

strategi”.  

  

“... jag menar, missbruk påverkar hela 

familjen så himla enormt och det är 

många som är med och det är många 

som är frustrerade”. 

Att ha ett 

medberoende och 

vara delaktig i en 

förändringsprocess 

Anhörigas 

mående och 

behov av stöd 

“...jobbar med att förändra och att de 

är med i processen då och är på samma 

våglängd när de kommer hem igen och 

att de också ser förändringarna, för det 

kan hjälpa dem med den rädsla och de 

farhågor som de har”.                               
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”Har man inte fungerande nätverk så, 

så brukar det oftast fallera, för 

forskning säger också att de som ändå 

har bättre nätverk, alltså socialt 

nätverk, familj och som man kan luta 

sig tillbaka på, klarar sig ju så otroligt 

mycket bättre än de som är ensam och 

inte har någon”.  

  

  

  

“...man har ju hört att det är befriande 

att få prata om det här… och känner 

att “jag är inte bara... jag är inte själv 

i stan om att ha det här bekymret”... 

och det är härligt med avlastning”.  

Att som 

socialsekreterare se 

behov av stöd och 

erbjuda ett 

professionellt nätverk 

  

  

”Mycket när det gäller föräldrar, men 

även makar, så är det ju ett dåligt 

samvete att man gått och vetat att man 

borde satt gränsen för länge, länge 

sen..”. 

  

”Man behöver erbjuda alla anhöriga, 

även de som inte är uppgivna och 

ledsna, för dom kanske är ändå svårare 

att nå fram till än till de som är mer 

arga eller likgiltiga”.  
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Bilaga 3   

Samtyckesblankett 

  

Samtycke till att delta i studien: 

 Att undersöka och analysera den enskilde socialsekreterarens erfarenheter och kunskap av att 

arbeta med och ge stöd till vuxna anhöriga till missbrukare. 

 Jag har muntligt och här skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien 

och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

  

  

………………………………………… 

Underskrift  

………………………………………… 

Namnförtydligande                                                                   

                                                                

……………………………………………………………… 

 Ort och datum 
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