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Förord 

 

Denna uppsats tog sin början i januari 2014. Efter en liten startsträcka, där syftet och 

problemformuleringen skulle komma till på ett konstruktivt sätt var vi sedan igång med benäget 

bistånd av vår handledare Gunilla Lönnbring. Vi vill härmed framföra vårt djupaste tack till henne. 

Utan hennes ledsagning genom denna studie hade denna uppsats aldrig kommit till stånd. 

Det har varit många timmar framför både datorer, i diskussioner samt vid insamlandet av data. Vi har 

haft förtvivlade stunder där vi varken vetat ut eller in, men även många lyckliga dito med skratt och 

glädje. Vår studie har vuxit längs vägen och vi är stolta att få presentera ett, förmodligen, unikt 

resultat. Vi är väl medvetna om den höga påfrestning som vårt arbete har gett på våra familjer och 

vänner. Vi vill därför allra ödmjukast tacka er alla. 

Tack till: 

Våra mammor: Gun Eriksson och Khadija Sindy. 

Våra pappor: Lennart Eriksson och Manaf Assad. 

Våra barn: Johanna Eriksson och Loraend Abulkareem. 

Sheimas man: Alind Abdulkareem 

Våra syskon: Nazik Assad, Nazdar Baderkhan, Ala Hafadullah Assad, Ahmaed Assad, in memorial, 

Zirak Assad, Ziwer Assad, Zerawan Asssad, Mohammed Assad, Bernt Högberg och Karin Högberg in 

memorial. 

Våra vänner: Bibbi Ahlin, Marie Vertiachykh, Ewa Mäenpää, Yvonne Elb och Buhar Abdullah.  

Utan er förståelse, erfarenheter, stöd och utbyte av tankar skulle inte vår studie ha varit densamma. Vi 

skulle inte heller ha befunnit oss där vi är idag. Att vardagen inte heller skulle ha klarats av i samma 

utsträckning utan er, är vi också övertygade om. Vi är evigt tacksamma och ni finns med i våra tankar 

för alltid. 

Karlstad juni 2014 

 

Anne-Charlotte Eriksson och Sheima Assad 
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Summary 

 

In the society we live today, we see a lack of social bond that existed in earlier societies. This, now 

individualistic society, creates insecurity, especially for younger people. Those individuals who hold 

weak social capital, where social ties are included, easily collects in a drug abuse problems.  

The aim of this study was to investigate the field, which is called the third sector or civil society. We 

were interested in the support and the opportunities they have to offer to the significant other, where 

there are children or young people who are stuck in a drug-related addiction. It was conducted as a 

survey of the civilian organizations, dealing with substance abuse problems, in Karlstad. 

Data collection method was semi-structured interviews. All the data is the review using analysis and 

coding that led to the categories. 

Related to the three theories have been made : empowerment , social capital and the salutogenic 

perspective with SOC. The theorists who are linked to these are: Bourdieu. Coleman, Putnam and 

Antonovsky. 

The result demonstrates that there is some support from the third sector for relatives who have. Our 

respondents pointed out that they want an extension of support to relatives. This is so that if families 

are strengthened so chances are much higher that the young lose and maintain their absence from 

drugs. The main category that emerged through the data is referred to as the civil society support. The 

study also reports four sub-categories and related themes. The following are the four sub-categories: 

Individual opportunities, Lack of support, Social relationships and Support the organization. 

The discussion included whether we have reached our purpose and problem definition. We also discuss 

whether we could have proceeded otherwise in data collection. 

Future research can be done on our results by an extension of the study comes about , for example, 

interference by authorities or other local authorities and make a comparison of what support they offer 

and how they perform this support. There was also a request of respondents to learn about the relatives 

perceive the aid sector three offers today and how they feel about the missing support from the 

community in general . 
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If civil unions were to disappear or reduce in scope , it would result in the ability to support dependents 

would decrease and not only make them feel worse than they would otherwise need to feel in this drug 

process and that it would be very negative for the work day occurs from these organizations in 

combating an addiction to drugs . 

Before our study, there was nothing like it in this area within the municipality of Karlstad. For this 

reason, we hope that our work will lead to developments in this area. We also expect that the study will 

lead to further cooperation between the three sectors and a sector. This is because of the economic 

aspects seems to be higher in the latter sector , so that more families will have the opportunity to 

support , but that sector three for that matter should have to feel dependent on one sector . 

 

Sammanfattning 

 

I det samhälle vi lever idag ser vi en avsaknad av de sociala band som fanns i tidigare samhällen. Detta 

numera individualistiska samhälle skapar en otrygghet för yngre människor. De individer som innehar 

svagt socialt kapital, där sociala band ingår, fastnar lättare i en missbruksproblematik. 

Målet med denna studie var att undersöka det fält, som kallas för den tredje sektorn eller 

civilsamhället. Vi var intresserade av det stöd och vilka möjligheter det har att erbjuda till de 

signifikanta andra, där det finns barn eller ungdomar som har fastnat i ett drogrelaterat beroende. 

Studien utgör som en kartläggning över de civila organisationerna, som handhar missbruks-

problematik, i Karlstad.  

Datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade intervjuer Samtliga data är kartlagd med hjälp av 

analys och kodning som lett fram till kategorier.  

Anknytning till tre teorier har gjorts: empowerment, socialt kapital och det salutogena perspektivet 

med KASAM. De teoretiker som är kopplade till dessa är: Bourdieu, Coleman, Putnam och 

Antonovsky. 

Resultatet visar att det finns ett visst stöd från den tredje sektorn för anhöriga till missbrukande barn 

eller ungdomar. Våra respondenter påpekar att de önskar en utvidgning av stödet till anhöriga. Detta 

för att om anhöriga stärks så är chansen större att den unge blir av med och bibehåller sin frånvaro från 

droger. Huvudkategorin som framkom genom data benämns som Civilsamhällets stöd. Studien 

redovisar även fyra underkategorier med tillhörande teman. Följande är de fyra underkategorierna: 

Individens möjligheter, Avsaknad av stöd, Sociala relationer och Organisationens stöd. 
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I diskussionen tas upp huruvida vi har nått fram till vårt syfte och vår problemformulering. Vi 

diskuterar även om vi kunde ha gått tillväga på något annat sätt i datainsamlingen. 

En framtida forskning kan göras på vårt resultat genom att en utvidgning av studien kommer till stånd 

med exempelvis en inblandning av myndigheter eller andra kommuner och göra en jämförelse i vilket 

stöd de erbjuder och hur de utför detta stöd. Det fanns även en förfrågan hos respondenterna att få veta 

hur de anhöriga uppfattar det stöd som sektor tre ger i dag samt hur de känner inför det saknade stödet 

från samhället i övrigt.  

Om de civila organisationerna skulle försvinna eller minska i omfattning, skulle det medföra att 

möjligheten till stöd för anhöriga skulle minska och inte bara få dem att må sämre än de annars 

behöver må i denna drogprocess samt att det skulle vara mycket negativt för det arbete som dagligen 

sker från dessa organisationer med att motverka ett beroende av droger. 

Före vår studie fanns det ingen liknande undersökning på detta område inom Karlstad kommun. Av 

denna anledning har vi förhoppningar att vårt arbete ska leda till en utveckling inom detta fältet . Vi 

har även förväntningar på att studien ska leda till ett vidare samarbete mellan sektor tre och sektor ett. 

Detta för att de ekonomiska delarna verkar vara högre i den sistnämnda sektorn, så att fler anhöriga ska 

få möjlighet till stöd, utan att sektor tre för den skull skall behöva vara beroende av sektor ett. 
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1.0 Inledning 

 

 

 

 

Vi brukar beskriva den värld vi lever i som en global värld. Detta samhälle har starka individualistiska 

drag. Detta innebär att vi lever i ett samhälle som ger oss en stor valfrihet, men som även medför en 

förlust av de sociala band som fanns i tidigare samhällen (Giddens, 2007, Beck, 2000). 

I detta samhälle, där de sociala strukturerna förändras, finns det barn och ungdomar som har olika 

typer av drogrelaterade problem. Att komma tillrätta med problematiken i detta fall är viktigt för de 

unga människorna, men även för samhället på både lokal, regional, nationell och global nivå. Detta på 

grund av att problematiken med missbruk påverkar individens sociala omgivning, men medför även, 

psykiska, fysiska effekter för denne, samt höga kostnader på samhällsnivå. På regional nivå innebär 

problematiken en hög kostnad när det kommer till exempelvis olika behandlingsmetoder. Missbruket i 

sig påverkar den nationella nivån på sådant vis att man ideligen gör försök till att forska kring detta 

ämne (http://www.folkhalsoguiden.se).  

Om vi enbart ser till Europa, har denna världsdel en central roll på den globala alkohol-marknaden. 

Detta för att en fjärdedel av världens alkohol och hälften av världens vin produceras här. EU-länderna 

är involverade i 70 % av världens alkoholexport och knappt hälften av importen. Även om den 

övervägande delen av handeln med alkohol sker mellan EU-länder, bidrar den med cirka 9 miljarder 

euro till EU:s handelsekonomi. 

De informella strukturerna som fanns förr saknas eller har förändrats i samhället (Beck, 2000). Den 

familjebild som målas upp i massmedia och bland sociala medier är en lycklig sådan. I takt med att fler 

föräldrar, samt mor- och farföräldrar separerar, blir familjer mer ensamma med tankar och problem. Att 

tampas med de vanliga svårigheterna i familjestrukturerna och dessutom ha ett barn som har 

missbruksproblematik, kan ödelägga en hel familj.  

Individualiseringen och förändringar inom välfärdsområdet har gjort att ett starkare civilsamhälle med 

frivilliga organisationer har vuxit fram, som kan ge det stöd som inte det officiella samhället, med 

myndigheter, kan ge. Civilsamhället är den samhällsstruktur som ibland benämns för den tredje 

sektorn och som brukar placeras mellan sektor nummer ett som är myndigheter och den andra  

I kapitel ett beskriver vi bakgrunden till vårt intresseområde och anledningen till att vi är intresserade av 

detta område. Vi presenterar även begreppsdefinitioner och ett syfte med tillhörande frågeställningar. 

 

http://www.folkhalsoguiden.se)./
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sektorn: privata företag (Dahlgren, Lönnbring & Westlindh, 2013). Exempel på organisationer som 

tillhör den tredje sektorn kan vara Anonyma alkoholister (AA), al a-non eller Länkarna. 

Om det saknas ett civilsamhälle som kan ge stöd inom välfärdssektorn, innebär det problem, då flertal 

unga kan hamna mellan stolarna, då de av någon anledning antingen inte tar kontakt med myndigheter 

eller att de inte platsar inom den sortens organisation. (Även privata stödalternativ har växt fram inom 

olika välfärdssektorer.) Därav är det en nödvändighet att civilsamhällets stöd ökar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Socialtjänsten har ett ansvar för dem som missbrukar att se till att ungdomar inte hamnar i missbruk. I 

Värmland finns omfattande insatser inom öppenvården genom kommunerna, men även via landstinget 

(http://www.kau.se). Denna vård kan vara mer lämplig i flertal fall, då den kan ske från hemmet och 

man kan arbeta med hela familjestrukturen utifrån familjens situation. Man kommer då in i familjen på 

ett annat vis än om ungdomarna bor på ett hem och familjen kommer dit för att hälsa på eller komma 

på möten och kan således arbeta på ett övergripande sätt med problematiken inom familjen 

(Socialstyrelsen, 2001). Risken för återfall; att inte ha förmågan att kontrollera det så kallade ”suget” 

som kommer när de befinner sig i sin ursprungliga miljö, är annars betydligt högre utan detta stöd 

(Johansson Wirbing, 2005). 

I Karlstad kommuns gällande insatser för de ungas anhöriga finns ett stort utbud där bland annat 

följande ingår: samtalsterapi, gruppsamtal, rådgivning samt anhörigskola. Det sistnämnda är en kurs 

där deltagarna får lära sig att hantera och ventilera den problematik det medför att ha en ung 

missbrukare i familjen. Deltagarna får vara anonyma då de inte registreras (http://karlstad.se)  

I Värmlands kommuner och landsting arbetar man med ett styrdokument vid namn ”Nya perspektiv” 

där ökad livskvalitet för familjer som namnges ”sårbara familjer” ligger i fokus för det framtida arbetet 

inom landstinget och kommunerna i Värmland. Med sårbara familjer menar man familjer där det 

förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller andra faktorer som de blir utsatta för som gör att de 

riskerar att hamna utanför samhällets ramar. Hur man handskas med den situation man hamnar i är av 

central roll och inte enbart vilken typ av social utsatthet man befinner sig i. 

Insatserna som finns i Värmland till familjer med missbrukande barn är omfattande. Dock är fokus 

oftast på de som har ett missbruk av olika slag, då anhöriga ofta glöms bort. Mycket av det stöd som 

erbjuds är beroende på vilken ålder den behövande individen har. Hjälpen som ges unga missbrukare i  

http://www.kau.se/
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/
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Värmland kan vara i form av behandlingshem eller via stödgrupper där man samtalar om sitt missbruk 

eller problematik. Det stöd som de unga får eller behöver kan vara avgörande för att klara av att bryta 

sitt beroende och nå sin fulla potential som samhällsmedborgare eller om de väljer att fortsätta med sitt 

missbruk. En aktiv missbrukares beteende är depraverande för familjen. Minderåriga som lyckas bryta 

sitt missbruksmönster tenderar att påverka övriga familjemedlemmar på ett positivt vis (Usher, Jackson 

& O’Brie, 2007). Att inte få adekvat stöd leder till en mängd negativa konsekvenser i samhället 

(Woititz, 2002, Giddens, 2009). 

Enligt denna undersökning saknas betydelsen av civilt stöd. Av den anledningen har vi för avsikt att 

skapa en kartläggning av omfattningen av det civila stöd som finns att tillgå i Karlstad kommun. Det är 

denna sektor vi vill fördjupa oss i och på så vis tydliggöra i vår studie. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

 

Dessa begrepp kommer att finnas i kommande text och beskrivs nedan. 

Barn och unga: Enligt barnkonventionen räknas man som barn i Sverige upp till 18 år. När 

användningen av orden barn och unga sker i denna uppsats menas individer som är upp till 18 år.  

Missbrukare: När droger av olika slag framförallt alkohol påverkar din vardag på ett depraverande 

sätt. I vår studie menar vi med detta begrepp att missbruket påverkar ens jobb, familj, sociala liv, 

ekonomiska situation samt övriga aspekter såsom dennes hälsa. Det finns olika slag av missbruk såsom 

alkohol och amfetamin, heroin etc.  

LVM: Lag om vård av missbrukare. Detta är en tvångslag som utgår via Socialtjänsten. Om man 

använder droger av olika slag, är över 18 år och är en fara för sig själv eller andra människor i 

samhället kan man bli omhändertagen enligt denna lag. När vi använder LVM så är det ovanstående 

förklaring vi hänvisar till. 

LVU: Lag om vård av unga. Även denna är tvångslag och gäller barn och unga upp till 18 år. Denna 

lag används då barns utveckling är i fara på något vis. Denna lag kan utövas på barn och unga med 

missbruksproblematik men det kan finnas andra aspekter såsom hälso- eller sociala aspekter. När vi 

använder LVU så är det ovanstående förklaring vi hänvisar till. 

SoL: Socialtjänstlagen är en bred ramlag. En frivillig lag där man kan ansöka om flera insatser.   
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HVB: Hem för vård och boende inom socialtjänsten. 

Medalkoholiserad/medberoende: En anhörig som lever med en missbrukare. Man hjälper den 

missbrukande att fortsätta sitt beroende. Ofta sker detta omedvetet genom att man som anhörig ljuger 

eller ändrar sitt eget beteende för att skydda den som missbrukar.  

LVU: Lag om vård av unga. Även denna är tvångslag och gäller barn och unga upp till 18 år. Denna 

lag används då barns utveckling är i fara på något vis. Denna lag kan utövas på barn och unga med 

missbruksproblematik men det kan finnas andra aspekter droganvändande.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Dahlgren, Lönnbring och Westlindh (2013) lyfter fram Giddens (2009) vad gäller de processer som 

ständigt påverkar samhället till att förändras. Vår omgivning är inte lika stabil som förr utan den har 

mist en del av de strukturer som den en gång hade. Med förlorade strukturer är det lätt att tappa 

fotfästet i vardagen för såväl ung som gammal. Johansson och Wirbing (2006) pekar på att om det 

inträffar att rättesnöret, strukturer och regler saknas för barnet har den unge lättare att komma in i vissa 

sociala grupper, där droger styr gemenskapen. I denna unga gemenskap kan de återfå regler och 

uppskattning. Det individualistiska samhället är en grogrund för att en ungdom kan inträda i ett 

missbruk. Denna beskaffenhet gällande det postmoderna samhället är även en bidragande orsak till att 

vårdnadshavare inte söker hjälp, då man ska klara sig själv så långt det går nu för tiden oavsett vilken 

problematik man befinner sig i. 

Svårigheterna och de skador som följer med unga som missbrukar är stor runt om i världen och de 

medföljande lidanden såsom ekonomiska, sociala men även fysiska, är omfattande; inte bara för de 

själva utan även för deras närmaste omgivning. Detta även om alkohol-konsumtionen totalt under den 

uppmätbara tidsperioden har sjunkit så har även kostnaderna gällande narkotika ökat över tid  

1994-2013 (http://www.can.se). 

De som växer upp med missbruk i sin familj upplever exempelvis att de inte har vetskap om vad som 

är normalt i en familj, utan man behöver gissa sig till det. Dessa människor har även lätt att ljuga för 

såväl sig själv som för andra (Woititiz, 2002). Den problematik som försiggår i dessa familjer är ofta 

omfattande med bråk, stölder och splittrade relationer (www.socialstyrelsen.se). Andra svårigheter som 

exempelvis att inte kunna ha ”normala familjerelationer” som vuxen. kan vara en av följderna av att 

befinna sig i en sådan familjestruktur (Woititiz, 2002).  

http://www.can.se/
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I Sverige finns ett gediget skyddsnät för de unga med ett pågående missbruk, samt för deras föräldrar, 

som i vissa fall, även de använder alkohol eller andra droger av olika anledningar. Men dock ligger det 

stödet på myndighetsnivå allt som oftast. Förutsättningen för att få stöd är att man söker detta, antingen 

som enskild individ eller det som är vanligast; att en vuxen i ens närhet söker hjälp för barnet eller 

ungdomen och att detta stöd är anpassat för familjerna. Den kunskap som finns om familjerna hjälper 

till så att myndigheter och andra inom Socialtjänsten kan ge korrekt stöd till både föräldrarna och de 

unga som missbrukar. (www.regionvarmland.se).  

Det civila samhället, med de frivilliga organisationernas insatser, är en nödvändighet för det att 

individualistiska samhället ska fungera. Detta för att ett flertal av de unga som missbrukar samt deras 

familjer, söker sig hellre till frivilliga organisationer där de kan garanteras en hög grad av anonymitet, 

då dessa organisationer inte har samma krav när det kommer till att behöva dokumentera klienternas 

närvaro. De har inte heller samma krav vad det gäller att följa rådande lagar som exempelvis LVU eller 

LVM. Att många människor inte har alltför stor kännedom om de civila organisationernas verksamhet 

medför att de som lever med ett missbruk inte får i lika hög grad det stöd de kan behöva för att 

tillfriskna. 

De professionella inom detta gebit ingår i såväl kommuner som landsting och privata hem. Exempel på 

det sistnämnda är HVB- hem eller LVU- hem där de minderåriga blir placerade via SoL eller LVU. 

Olika behandlingsformer såsom exempelvis 12-stegsprogrammet eller samtalsterapier erbjuds dem. 

Detta för att om barnet tillfrisknar och inte familjen gör detta, då de ofta är medalkoholiserade, eller 

rent av är missbrukare själva, så kommer de minderåriga in i samma process igen med drogerna som 

enda alternativ. Man måste arbeta med familjerna också ur ekonomisk synvinkel, då de unga ofta kan 

sätta familjen i skuld med sitt missbruk, speciellt om familjen länge försökt skydda sitt barn, genom 

sitt medberoende. Det kan även bli aktuellt med att flytta på hela familjen för att undkomma vissa 

sociala strukturer, då umgänget kommer att finnas kvar på den plats ungdomen kommer ifrån då han 

eller hon genomgått behandling (Socialstyrelsen, 2012) 

Att falla in i en missbruksproblematik som ung är enligt Johansson Wirbing, (2006) att tillhöra ”typ 1 

alkoholist”. Detta innebär att miljö och umgänge och livshändelser är avgörande faktorer för att ett 

missbruk skall utvecklas. Anledningen till att en missbrukare fortsätter att missbruka ligger i de 

positiva konsekvenserna de erfar, vilket kan vara att de slipper känna oro, nervositet, smärta samt att 

de blir av med ångest och spänningar. Om de signifikanta andra har gett barnet möjligheter i sin 

uppväxt att handskas med exempelvis ångest eller värk så har inte den unge ett lika stort behov att inta 

tabletter eller droger. Detta gäller även om man lär barnet att den inte behöver få sina behov 

tillfredsställda på en gång utan att man väntar med det.  

http://www.regionvarmland.se/
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Som förälder är det inte lätt att känna sig lyckad i sin roll. Denna känsla är extra stark när man har ett 

barn som faller utanför ramarna och istället för att vara produktiv i samhället så ligger ens barn det till 

last. Den skuld och skam man kan känna som förälder, dels för att vara i denna situation men även 

över att känna någon som är i den situationen kan vara en utav anledningarna till man inte söker hjälp 

eller stöd (Johansson & Wirbing, 2005). Att inte eftersträva den stöttning som man kan behöva gör att 

ungdomen kan fortsätta med sin missbrukskarriär. Därav är det viktigt för samhället att hitta 

missbrukarna och kunna greppa deras problem så att man kan stödja de missbrukandes anhöriga.  

Problem skapas när välfärdssamhällets möjligheter och resurser minskar och det inte finns tillräckligt 

med stöd från det civila samhället. Av den anledningen så kommer vår problemformulering att handla 

om de möjligheter till stöd som den tredje sektorn har. 

 

1.4 Stöd i Karlstads kommun 

 

Inom Karlstads kommun finns möjlighet till stöd för missbrukare och dess anhöriga. Sektor ett är den 

sektor som arbetar med stöd på en myndighetsnivå utifrån de svenska lagen och styrdokument. Det 

stöd som kommunen kan erbjuda är bland annat följande: rådgivning, samtalsterapi, självhjälpsgrupper 

och övriga grupper med specifik problematik med exempelvis Cannabishjälpen, beroendecentrum 

samt alkoholhjälpen.  

De organisationer som vi har undersökt är följande: Verdandi, Anonyma Alkoholister, IOGT- NTO, 

Föräldragruppen, Al- anon, Länkarna samt Länkarna futurum. Dessa organisationer är samtliga 

frivilliga. Verdandi får bidrag från Karlstads kommun. Anonyma Alkoholister (AA)  

Al-anon samverkar med varandra då de anser sig ha liknande mål i sitt stöd. Övriga anser sig inte 

samarbeta, men inte heller motverka varandra. Mer information om dessa frivilliga organisationers 

stöd presenteras i en del i resultatkapitelet.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats syftar till att ge en kartläggning av de frivilliga organisationernas stöd i det civila 

samhället i Karlstad som ges till de signifikanta andra som har barn upp till 18 år.  

Denna studies centrala fråga är följande: 

Vilka är de frivilliga organisationerna i Karlstads kommun och vad för slags stöd har de till 

vårdnadshavare som har missbrukande barn upp till 18 år?  

Andra intressanta frågor är:  

Hur ser stödet ut i dagens läge och räcker den hjälpen till för utveckling av familjerna? Glöms någon 

del eller individ bort i den process det innebär att bli frisk från ett missbruk? Allt detta är viktiga 

aspekter i detta arbete att ta reda på och vi hoppas att denna studie ska ge svar på det. 

Vi har valt att inte behandla de privata företagens tjänster i vårt arbete, då detta inte uppfyller vårt 

syfte. 
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2.0 Metodologi 

 

 

 

 

Att välja metod för att samla in data är mer än ett tillvägagångssätt. Det är även en fråga om vilket 

ontologiskt samt epistemologiskt synsätt man har. Det stora valet att bruka en kvalitativ istället för en 

kvantitativ metod var inte svårt för oss som sociologistudenter, då det passar vår inställning att betrakta 

världen både när det handlar om hur den är beskaffad, men även när det kommer till hur man når 

kunskap; en kunskapsteori. Vår verklighetsuppfattning är nämligen att vi vill se en helhet i vår 

kartläggning, så empirisk-holistiskt synsätt ligger nära vårt sätt att tänka (Åsberg, 2001). Detta sätt att 

betrakta världen, skapar en bild där allt hänger samman. I enlighet med detta synsätt blir resultatet 

vilseledande om man avgränsar en del av verkligheten för att enbart studera den delen, vilket man gör 

om man har ett atomistiskt synsätt, vilket sker i kvantitativ forskning och dess sätt att analysera 

material. De tar inte i samma utsträckning hänsyn till bakomliggande historia och kontext som sker i 

den kvalitativa forskningen. Trots ovan nämnda egenskaper så är den kvalitativa metod, som används 

för att undersöka detta fält, bättre på att mäta företeelser än andra. Detta kan således leda till att den 

valda metoden och dess tillvägagångssätt finner svar på frågor som inte är aktuella för studiens syfte. 

Fakta är dock att det alltid så en del av världen, den del att man studerar man som forskare är 

intresserad av att nå. Dock är det alltid så att man studerar en del av världen, den del man som forskare 

är intresserad av att nå. I studier som är mer empirisk-atomistiska gällande sin kunskapsansats är det 

allmänt känt att man efter val av datainsamlingsteknik och analysmetod allt som oftast i början redan 

har bestämt vilken studiens slutsats kan komma att bli, vilket inte är det samma i en empirisk-holistisk 

undersökning. En sådan undersökning tar mer hänsyn till helheten på ett sätt man inte gör i en studie 

där man valt datainsamlingsteknik och analysmetod utgående från en empirisk-atomistisk 

kunskapsansats. Dessa studier har karaktärsdraget att man får ett så kallat allmängiltigt mått på att de 

slutsatser man kommit fram till är korrekta. Det kallas även deduktivt, att utgå från en premiss, en 

hypotes. Vårt sätt att använda oss av ett holistiskt sätt gör att vi måste vara följsamma gentemot det vi 

studerar, vilket är passande då intervjuer skapar dels en högre flexibilitet, dels en bättre interaktion 

forskare och informant emellan, än exempelvis enkäter och observationer kan skapa. Responsiviteten i 

detta förfaringssätt, som kallas för induktivt, gör att den intervjuade känner mer delaktighet i studien 

I detta metodkapitel har vi för avsikt att presentera en översikt över metodologi och varför man bör 

använda sig av ett visst tillvägagångssätt. En redogörelse redovisas för insamlat av datamaterial, hur 

detta material har hanterats samt analyserats. 
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och att denne kan påverka mer om han eller hon får använda sina egna ord att beskriva situationen 

istället för att någon annan väljer ord åt dem som enkäter gör (Gillham, 2008).  

 

2.1 Metod 

 

Metoden som använts för att samla in data till denna kvalitativa studie är semistrukturerade intervjuer. 

Anledningen till att vi använde oss av intervjuer är att vi hade en önskan att vara nära informanterna/ 

respondenterna i fråga, vilket man inte får om man begagnar sig av andra kvalitativa metoder såsom 

analyser av skrifter eller observationer.  

Om man i stället hör till den samling forskare som önskar ge sig in på de kvantitativa 

undersökningarna så bör man utgå från ett annat sätt. Vi har inte skapat några kategorier i förväg, 

vilket gör att förhoppningen är att kartläggningen i studien skall kunna beskriva nya kvaliteter av 

verkligheten som inte var kända förut.  

Fördelen med den kvalitativa metoden i denna studie är att den visar ,och ökar förståelsen för vilket 

typ av stöd det finns att få för anhöriga till med ungdomar som missbrukar. Vi är inte intresserade utav 

att finna svar på antalet organisationer i Karlstad utan vilket stöd som finns i Karlstad kommun. 

Förfaringssättet i sig, genom intervjuer, gör att man som forskare inte styr undersökningen så mycket i 

kvalitativa undersökningar som man gör i kvantitativa. Det finns även en äkthet som kan nås genom 

denna metod. 

Det var viktigt för oss att i intervjuguiden få fram en helhetsbild och täcka ett flertal aspekter. Därför 

har vi delat in den i fyra områden (Se Bilaga 1). 
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2.2 Urval 

 

En genomsökning via internet, där vi bland annat besökt Karlstads kommuns hemsida, gav information 

om de den tredje sektorn. Utifrån den informationen togs kontakt med dessa frivilliga verksamheter.   

För att få fatt på intervjudeltagarna så ringde vi, samt att vi gick till de olika organisationernas lokaler 

för att på så vis boka intervjutider. En av våra respondenter hjälpte oss även (en kvinna från AA) att få 

kontakt med IOGT-NTO. Samtliga intervjuer utfördes på platser som informanterna fick välja själva. 

Detta för att de ska känna sig trygga i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). De fick alla läsa 

genom samtyckeskravet och fick informationsbrev för att se om de kunde godkänna att medverka samt 

för att få en förståelse för vad vår undersökning går ut på. Alla gav sitt samtycke till att deltaga. Våra 

respondenter är medlemmar i sina organisationer med ledande positioner. Alla deltagarna, utom 

Verdandi, har på något vis haft en problematik med missbruk, företrädesvis alkohol. Responderna från 

Al- anon, Anonyma Alkoholister, Länkarna samt Länkarna Futurum har haft ett medberoende.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Denna studies mål är att ge en översikt av det stöd som civilsamhället kan ge till de anhöriga där det 

exciterar ett missbruk bland barn och ungdomar upp till 18 år. För att då få möjlighet att få fram 

information från medutforskarna som passade vår frågeställning och syfte har vi valt att använda oss 

av semi-strukturerade intervjuer. Denna insamlingsmetod gav respondenterna möjlighet att delge oss 

information, känslor, tankar men även upplevelser om deras organisations beskaffenhet samtidigt som 

vi inte fick möjlighet att fånga och upp och öka vår förståelse kring det stöd den tredje sektorn kan ge. 

För att underlätta genomförandet av intervjuerna skapade vi en intervjuguide med halvstrukturerade 

frågor som delades in i fyra delar; policy dokument, stöd, emotioner och sociala relationer  

(Se Bilaga 1).  

Sammanlagt utfördes sex stycken intervjuer där vi båda var närvarande vid samtliga intervjuer. Innan 

intervjuerna utfördes bad vi om tillstånd att spela in intervjun. Detta för att det respondenterna sade 

skulle bli återgett så korrekt som möjligt och ingen förvanskning av data skulle ske från forskarnas 

sida. 
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2.4 Metodanalys 

 

Det första steget i vår analysmetod var att titta på vårt datamaterial för att hitta indikatorer som kunde 

kopplas till vårt syfte och vår problemformulering. I första steget tog vi med väldigt mycket data. I den 

första öppna kodning hittade vi mönster i indikatorerna som, redan där, pekade på vissa temagrupper. 

Enligt författarna till boken Från upptäckt till presentation- om kvalitativ metod och teori generering 

på empirisk grund (1991) så är det en nödvändighet att enbart begagna sig av sådana teman som kan 

kopplas ihop med huvudkategorin. Om inte så kan ske så skall det kopplas från analysen.  

I den andra kodningen återgick vi till materialet för att i den andra kodningen sålla bort upprepningar 

av det som våra respondenter hade sagt och det som inte var relevant nog för att besvara vår 

frågeställning. Detta gjordes genom en gedigen genomgång av materialet återigen rad för rad (Starrin, 

m.fl., 1991). När detta var gjort så hade vi en sådan struktur i vårt analysarbete att vi kunde se att det 

växte fram en huvudvariabel: Civilsamhällets stöd och fyra underkategorier: Individens möjligheter, 

Avsaknad av stöd, Sociala relationer och Organisationens stöd. Då ansåg vi att vi kunde börja med det 

tredje steget; den selektiva kodningen. Detta steg i vår analysmetod innebar att vi avgränsade oss 

ytterligare för att sedan revidera andra kodningen. I den selektiva kodning växte de teoretiska koderna 

fram som visar på relationerna mellan kategorierna. Dessa kategorier skall sedan kunna kopplas till 

våra teorier. För att få mer struktur på vårt omfattande material så delades det omfattande materialet 

upp ytterligare utifrån vad insamlad data visade. Våra fyra teman: Individens möjligheter, Avsaknad av 

stöd, Sociala relationer och Organisationens stöd, som var under vår huvudkategori, delades då upp 

ytterligare. (Se Bilaga 2).  

 

 

 

 

 

 

’ 
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3.0 Tidigare forskning 

 

 

 

Bilden av alkoholism som en sjukdom skapades under 1800-talet och många europeiska länder 

etablerade behandlingshem för alkoholister. På senare år har alkoholrelaterade problem alltmer 

diskuterats ur ett mer utbrett folkhälsoperspektiv, så fokus numer ligger inte enbart på missbruket i sig, 

utan även på de anhöriga samt orsaker till ett missbruk och hur man kan förebygga detta. Då det i all 

missbruksproblematik förekommer medberoende av olika kategorier, har vi tagit med forskning som 

behandlar både föräldrarollen, barnrollen, men även missbruk som berör båda föräldrar och ungdomar 

på såväl myndighetsnivå som inom den tredje sektorn för att täcka området som sådant. Vid en 

genomgång av tidigare forskning har följande hittats som har varit av intresse för denna uppsats: 

 

3.1 Utvecklingen av drogandvändning: Alkoholanvändningen för de ungdomar som gick i nionde 

klass år 2013 visade på den lägsta nivån gällande alkohol på hela den period som uppmättes (1977-

2013), med sina 1,8 liter ren alkohol per person. Bland de tjejer i nionde klass var procentsatsen som 

drack högre, men de drack mindre i liter: 1,3 liter ren alkohol per person. Andelen som drack alkohol 

var högre när det handlade om gymnasieeleverna (77 procent jämfört med 44 procent för pojkarna och 

50 procent för tjejerna i nioendeklassarna). Deras alkoholmängd var större med 4,1 liter per person. 

Det var den lägsta nivån sedan 2004 (http://can.se). Detta visar att ett aktivt preventionsarbete fungerar 

på denna grupp (Johansson & Wirbring, 2005). Vidare menar Johansson och Wirbring att det också 

finns biologiska orsaker till missbruk. Dock tar de även upp att de sociala aspekterna är de som är av 

större vikt när det handlar om barn. 

Alkoholkonsumtionen i Sverige för ren alkohol under 1994 låg på 4,2 procent för ungdomar mellan 16 

och 24 år. År 2003 låg den på 5,2 för samma åldersgrupp, vilket innebär en ökning under denna tid. År 

2004 bedömdes alkoholkonsumtionen per person vara som den högsta konsumtionen på 100 år för de 

som var 15 år och äldre än så, då siffran beräknades till 10,4 liter per person (www.can.se). 

Mörkertalet är troligtvis högre på grund av den alkohol som köps privat via smuggling eller att den 

tillverkas själv.  

 

I detta kapitel kommer vi presentera den forskning som finns på, för oss, aktuella studieområdet.  

http://can.se/
http://www.can.se/
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När det gäller narkotika så pekar siffrorna på stiltje 2013 procentuellt där både när det handlar om 

niondeklassare (7 procent för pojkar och 6 procent för flickor) och det handlar om gymnasieeleverna år 

1994 (19 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna), beroende på en uppgång i killarnas 

användning av narkotika (http://can.se). I en rapport gjord av Guttormsson, Andersson och Hibell 

(http://www.can.se) kan man läsa om att 5,7 procent av 16-åringarna under 2003 provat narkotika 

medan siffran vad det anbelangar 22-åringarna ligger i toppen med sina 11 procent Samtidigt så kan 

man av resultatet utläsa att 1994 var andelen fyra procent mot 2003, då andelen var 17 procent Så det 

har ökat även om andelen tillfrågade år 1994 var låg (http://www.can.se). På detta område finns än mer 

att göra.  

 

3.2 Samhällets aspekter på droganvändandet: I en undersökning av McIntosh, MacDonald och 

McKeganey hävdas det att orsaken till att barn och unga börjar missbruka och fortsätter med detta 

ligger i den sociala miljö man lever i. De signifikanta andra övergår från att vara vårdnadshavarna till 

att bli deras vänner och då blir det svårare att sätta gränser som den unge så väl behöver (2007). 

Introduktionen till missbruk beror oftast på grupptryck och sociala aspekter. För att hitta sätt att 

handskas med missbruk från föräldrar och organisationers sida handlar det då om ett byte av 

exempelvis miljö. Det förebyggande arbetet handlar också om att komma bort från dessa kompisar och 

byta kontext för att kunna sluta med sitt missbruk (Johansson & Wirbing 2005).  

De familjer som får stöd vad anbelangar deras ungdomars missbruksproblematik mår bättre och där 

utvecklas de unga mycket mer och anpassad bättre till samhället än de som inte får detta stöd 

(Johansson & Wirbring, 2005). Viktigt här är att betänka inte bara riskfaktorer utan även de 

friskfaktorer som finns i dessa familjer, när de erbjuds stöd (Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Friskfaktorer är aspekter som kan få en människa att resa på sig. Exempel på 

sådana kan vara att familjerna har en bra ekonomi, att de har någon att tala med, ett gott socialt 

skyddsnät. En bra utbildning (Johansson & Wirbring, 2005). Undersökningar visar att om man ser till 

friskfaktorerna i större utsträckning och visar förståelse för att vi är olika individer än att man enbart 

försöker applicera likadana metoder på alla individer, leder det till betydligt större framgångar för både 

familjerna och ungdomarna, när det handlar om att minska eller totalt avsluta sitt missbruk 

(Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2011; Johansson & Wirbing, 2005).  

Dickson-Gomez, Michelle Corbett, Gloria Bodnar, Karla Rodriguez, Carmen, Guevara tar även de upp 

hälsoaspekten i drogberoendet och då speciellt crackanvändandet bland folk i San Salvador; El 

Salvador (2009). Vartenda samhälle som de studerade hade olika styrkor och resurser som de kunde  

http://www.can.se/
http://www.can.se/
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använda i drogförebyggandet och på så vis förebygga HIV och öka folks hälsa. Skillnaderna 

organisationerna emellan berodde delvis på den samhälleliga historien, det geografiska läget av 

centrum i San Salvador, men även vad myndigheter beslutar angående ekonomiska bidrag etcetera. De 

för även en diskussion i sitt resultat om ledarskapets betydelse av föreningens utveckling och hur den 

ska överleva, hur man ser på dem som för organisationen framåt och samlar in pengar till de 

behövande. Kyrkans betydelse är viktig här, då den fungerar som stöd i många situationer. Den står på 

de behövandes sida och kämpar för att organisationerna ska kunna få erkännande från juridiskt och 

politiskt håll för det arbetet de gör för att motarbeta drogerna och droganvändandet. Även det stora 

arbetet som ligger bakom att få donationer från nationella och internationella icke-statliga 

organisationer för att förbättra deras infrastruktur och bostäder påverkar. 

 

3.3 Civilsamhällets arbete mot droger: År 2003-2009 gav Socialdepartementet Socialstyrelsen ett 

totalt anslag om 95 miljoner till 32 organisationer med totalt 31 projekt. Satsningen började 2003 

genom att Socialstyrelsen skulle fördela denna summa till de frivilliga organisationerna som arbetade 

med alkohol- och drogförebyggande arbete. Socialstyrelsens projekt hade huvudsyftet att mobilisera 

alla organisationernas krafter i preventivt arbete mot alkohol och andra drogers påverkan på unga och 

föräldrar, vilket i sig var ett nytänkande (www.socialstyrelsen.se ). De frivilliga organisationernas 

verksamhet är oerhört viktiga för utvecklingen gällande de unga och för att de skall kunna tillfriskna 

(oru.diva-portal.org). Detta påpekar även D´aunno, Price och Sutton när de redan 1985 skrev om det 

viktiga arbetet dessa organisationer gör i och med att de motverkar droganvändandet och på ett sådant 

vis möjliggör för människor att öka sin hälsa. De hävdar även via institutionell teori att det pågår en 

isomorfism inom organisationer och att detta på något vis skulle belönas med stöd utifrån (D´aunno, 

Price och Sutton, 1985, Meyer & Rowan, 1977). Dock så finns det väldigt lite forskning på dessa 

konsekvenser det medför med isomorfism. Isomorfism innebär att det sker någons lags anpassning till 

andra organisationer eller myndigheter, vilket inte enbart är av godo, då olika föreningar har skilda 

syften och mål med sina arbeten. Vidare skriver de om vikten att se hela människan, med exempelvis 

de mentala svårigheter det kan medföra att ha en drogproblematik  

(D´ aunno, m.fl., 1985). 

En studie gjord av Ericsson, Geidne, Larsson och Pettersson visar att forskning kan integreras i olika 

projekt som är preventionsbyggande gällande missbruk (2010). Vidare pekar deras resultat på vikten 

av ett samarbete mellan forskare och de frivilliga organisationerna, som ger stöd till de hjälpsökande 

och deras anhöriga för att nå ett bra resultat. Även myndigheter i respektive samhällen måste ha 

kännedom om forskningen som ett viktigt element i utvecklingen av preventiva arbetet mot missbruk.  
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Den tidsanda vi lever i påverkar både människor och de mönster och system som formas genom 

samhället. Dessa processer är dynamiska i den bemärkelsen att de kan ske på olika nivåer (lokalt, 

regionalt, nationellt och globalt) men även med olika hastighet. Forskningen i ”Det svenska 

civilsamhället - en introduktion” (2010) pekar på att människor i samhället inte ser den verksamheten 

som finns i dessa organisationer som ett hot mot annan verksamhet utan att den har ett egenvärde. År 

1995 var det 57 procent som ansåg att dessa organisationer kan erbjuda något som inte professionen 

från sektor två och tre kan erbjuda jämfört med 2009 då siffran låg på 66 procent. Samma år låg 

siffrorna på 74 procent respektive 88 procent när det handlade om att folk ansåg att de frivilliga 

organisationerna hjälper till att skapa ett demokratiskt samhälle (von Essen & Svedberg, 2010 ). Boken 

tar även upp att när det civila samhällsbegreppet dök upp, befann sig folkhemmets välfärdsstat under 

ett högt tryck, både politiskt och ekonomiskt (Trägårdh, 2010). Forskningen visar dock på att folk 

anser att om regeringen tog ett mer övergripande ansvar för sina medborgare skulle det inte behövas ett 

sådant stort civilsamhälle (von Essen & Svedberg, 2010). 

Putnam talar om att grunden för demokrati ligger i civilsamhället. Han menar, även enligt sin teori om 

civilsamhällets försvagande, att ett samband med ett ökat tv-tittande leder till att man fjärmar sig från 

varandra samt att det ett minskat deltagande i den tredje sektorn sker därav (Putnam, 2000).  

Enligt Lundqvist (2003) sker ingången till ett bruk av narkotika på grund av nyfikenhet allt som oftast. 

Dock hävdar han vidare att om det finns sociala eller psykologiska brister i den unges omgivning är 

det stor sannolikhet att ungdomen kommer att fortsätta med missbruket efter 19 års ålder jämfört med 

att om det inte finns dessa brister så slutar man i denna ålder.  

 

3.4 Sociala band och det preventiva arbetet: Alkoholkommittén lade fram 2007 en rapport där det 

står att läsa om att insatserna som ges från stödgrupperna i samhället ofta skapar såväl känslomässiga 

som sociala band till de som är i behov av insatserna. Ofta lever föräldrarna med dåligt samvete som 

skapar skuld och skam i deras relationer med sina barn och övriga familjemedlemmar. Att ge 

föräldrarna stöd i sin föräldraroll är avgörande för att den unge ska kunna avsluta eller åtminstone 

minimera sitt missbruk av alkohol eller andra droger. Missbruksfamiljer avhåller sig allt som oftast 

från att söka stöd både via myndigheter och frivilliga organisationer samt vänner, då de känner denna 

skam och rädsla för att vara dåliga föräldrar. Detta i sin tur leder till att de blir mer utanför social 

gemenskap och samhället i övrigt (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Tidigare forskning pekar likaså på vikten av kommunikation både vad gäller stöd, preventivt arbete 

och vid behandling av missbruk. Det är rent av så att utan kommunikation kan det inte ske ett  
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tillfrisknande från missbruket då behandlingen bygger på kommunikation och leder till en positiv 

förändring för missbrukaren och dennes anhöriga (Bergström, 1996). Att arbeta med de anhöriga, och 

inte enbart har siktet inställd på den som använder drogerna, är en av de avgörande aspekterna att för 

den unge ska kunna ha förmåga att sluta med sitt missbruk (Anki Hulting, Daglösen station, 4/2-14). 

Enligt denna källa finns det vagt med stöd till de anhöriga och fokus läggs oftast på den missbrukande. 

Att inte arbeta med de anhöriga i stor utsträckning gör dels att ett tillfrisknande minskar, och dels att 

om den som har denna sorts problematik blir fri från den, lättare faller in i detta beroende återigen, om 

inte dennes omgivning ändras samt att hans eller hennes anhöriga får det stöd de så väl behöver 

(Bengtsson & Gavelin, 2004). 

År 2003-2009 gav Socialdepartementet Socialstyrelsen ett totalt anslag om 95 miljoner till 32 

organisationer med totalt 31 projekt. Satsningen började 2003 genom att Socialstyrelsen skulle fördela 

denna summa till de frivilliga organisationerna som arbetade med alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Socialstyrelsens projekt hade huvudsyftet att mobilisera alla organisationernas krafter i 

preventivt arbete mot alkohol och andra drogers påverkan på unga och föräldrar, vilket i sig var ett 

nytänkande (www.socialstyrelsen.se ). De frivilliga organisationernas verksamhet är oerhört viktiga för 

utvecklingen gällande de unga och för att de skall kunna tillfriskna (oru.diva-portal.org). Detta påpekar 

även D´aunno, Price och Sutton när de redan 1985 skrev om det viktiga arbetet dessa organisationer 

gör i och med att de motverkar droganvändandet och på ett sådant vis möjliggör för människor att öka 

sin hälsa. De hävdar även via institutionell teori att det pågår en isomorfism inom organisationer och 

att detta på något vis skulle belönas med stöd utifrån (D´aunno, Price och Sutton, 1985, Meyer & 

Rowan, 1977). Dock så finns det väldigt lite forskning på dessa konsekvenser det medför med 

isomorfism. Isomorfism innebär att det sker någons lags anpassning till andra organisationer eller 

myndigheter, vilket inte enbart är av godo, då olika föreningar har skilda syften och mål med sina 

arbeten. Vidare skriver de om vikten att se hela människan, med exempelvis de mentala svårigheter det 

kan medföra att ha en drogproblematik (D´ aunno, m.fl., 1985). 
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4.0 Teorier  

 

 

 

Att använda sig av en teori i en studie innebär inte per automatik att man ska applicera denna som att 

den skall läggas på den fråga man är intresserad av att studera, utan det krävs en omfattande genom-

gång av detta fält innan man fattar ett beslut gällande en passande teori till sin kvalitativa studie. Detta 

innebär att valet av teorin sker, i vårt fall, utifrån det område vi studerar för att hitta en passande teori. 

 

4.1 Empowerment 

 

Den första teorin i vårt teoretiska ramverk är empowermentteorin. Begreppet som sådant härstammar 

från USA och kom i bruk under 1970-talet i samband med att ge stöd och egenmakt till behövande 

individerna (Askheim & Starring, 2007). Empowerment härstammar från det latinska ordet ”potere” 

som betyder att kunna, ha möjlighet. Under 1960-talet ansågs empowerment vara en social ideologi. 

Många forskare använder och ser begreppet empowerment som ett koncept. Enligt National-

encyklopedin kommer empowerment ifrån engelskans” power”, som betyder makt, förmåga och kraft 

(www.ne.se). Empowerment praktiseras ofta i undervisning som en princip som för att stärka 

individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget 

liv (Gibson, 1991). Empowerment är ett svårt ord att definiera, det kan enklast förstås genom frånvaro 

av hjälplöshet, maktlöshet, underordning och förtryck. Utmärkande egenskaper för empowerment är 

att ge makt och auktoritet till resurssvaga men även möjliggöra, klara av, samt lära sig deltaga i 

samhället och medverka till personlig effektivitet (Gibson, 1991). Denna idé för med sig att en individ 

har ett styrkeperspektiv gällande utveckling kring individer, grupper, familjer och lokala samhällen har 

personen ifråga empowerment. Det är således en synonym för att forskaren ska kunna få individen att 

förstå att han eller hon själv har förmågan att makten över sin livssituation och sitt eget liv, vilket 

teorin syftar till (Moula, 2009). I arbete som idag utförs bland annat inom både hälsoarbete och den 

sociala sfären med resurssvaga individer är empowerment ett ledord för många verksamheter, bland 

annat frivilliga organisationer (Askheim & Starrin, 2008). 

 

Teorikapitlet omfattar de teorier vi har funnit lämpliga för vår studie. Dessa teorier är: Empowerment, 

Socialt kapital och det Salutogena perspektivet med Känsla Av SAMmanhang, Kasam. 

http://www.ne.se/
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En anledning till att empowerment har blivit så utbredd anses vara att den innehåller aspekter som 

ligger oss varmt om hjärtat, såsom styrka, kraft och makt, som många ser som positiva egenskaper 

(Askheim & Starrin, 2008).  En utgångspunkt för begreppet i fråga var under 1970-talet ett växande 

behov att beskriva kvinnors situation i utvecklingsländer. I Sverige idag används begreppet ofta för att 

lyfta fram faktorer som kan tjäna som buffert mot psykisk ohälsa och skydd mot utbrändhet. Det är 

först nyligen som empowerment förknippas med förebyggande vårdstrategier, samt samhällsinsatser 

(Gibson, 1991).  

Empowerment fokuserar på lösningar istället för problem. Det ser till att ge människor styrka och 

kunskap istället för att ha fokus på vad de saknar. Empowerment är ett självverkande och rörligt 

koncept som innebär att människor tar och ger. Empowerment kan vara en process eller ett resultat och 

kan därtill ske på många olika nivåer; individnivå, i det mellanmänskliga rummet och i sociala 

strukturer. Just på grund av att det är en dynamisk process som appliceras på olika områden så kan det 

finns svårigheter att mäta empowerment (Askheim & Starrin, 2009).  Det saknas en bra svensk 

översättning av begreppet empowerment. Av den anledningen kommer vi även fortsättningsvis 

använda den engelska benämningen.  

Enligt Askheim (2003) är empowerment en uppfattning som kan vara svår att greppa samt att det har 

blivit än mer besvärligt att ringa in i takt med att dess popularitet har ökat. Vidare menar han att det 

oftast är lättare att peka på vad som inte är empowerment än vad som faktiskt är det; att det är ett 

begrepp som är lättast att definiera genom avsaknaden av det. Askheim spekulerar i de åtta 

bakomliggande faktorerna till att denna teori har blivit ett populärt begrepp. Han menar att mycket av 

förklaringen står att finna i att västvärlden har blivit mer och mer individualistisk. Han menar att 

individens frihet och rättigheter har blivit något av slagord inom välfärdspolitiken. 

Det finns olika syften med empowerment, men huvudsyftet är att stärka de resurssvaga så mycket att 

de känner sig ha så mycket makt att de kan bli självständiga och ta egna beslut gällande sina egna liv. 

Därav är orsaken till att empowerment anses ha en negativ klang på grund av att de hjälpsökande 

befinner sig i en tillfrisknandeprocess från någonting. Dessa människor har hög status i samhället så att 

de anser det vara negativt att syftet inte är av godo att ge makt till en sådan person (Askheim & Starrin, 

2009). Enligt Husom Løken (2008) förlorar begreppet som sådant sin innebörd när det inträder i 

myndighetsvärlden. Detta för att uttrycket förlorar sin kraft genom att det blir urvattnat. 

Att använda sig av empowerment utvecklar dessa människors delaktighet i beslut och möjlighet att 

sätta ord på sina egna problem och utveckla handlingsstrategier samt öka sin självkännedom för att 

lösa olika svårigheter (www.folkhalsoguiden.se ). Genom Empowerment ska dessa individer ges  

http://www.folkhalsoguiden.se/
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möjlighet att ta makten över sitt eget liv och kunna ta goda beslut i sin vardag så att hela familjen tas 

med i processen och mår bra genom den (Askheim & Starrin, 2008). 

Begreppet empowerment är en mångfasetterad företeelse som kan ges olika tolkningar, definitioner 

och översättningar beroende på betraktarens teoretiska hemvist och ämnestillhörighet. Begreppet kan 

dels beskrivas som en process dels ses som ett mål, och innehåller centrala komponenter såsom makt, 

kontroll, kapacitet och självtillit. Flera av dessa egenskaper saknar missbrukande kvinnor och de blir 

även hårdare dömda av såväl sig själva som samhället i övrigt. Detta begränsar dem oerhört 

(Tengqvist, 2008). 

De frivilliga organisationer, som tidigare nämnts i urvalet, betonar vikten av empowerment i sitt 

arbete, har ett idémässigt ramverk. Många av dessa kan ha religiösa eller värdsliga inslag i sitt arbete 

med människor. Dock kräver det att de verkar i sammanhang som kräver kunskap om hur man 

bemöter, handskas med människor från olika bakgrunder och hur man går till väga för att stödja någon 

som vill bli av med sitt missbruk. I och med att empowerment används som stöd i en persons liv så får 

denne lättare att mobilisera sina resurser och en bättre livskvalité.  

 

4.2 Socialt kapital 

 

Socialt kapital är en ung teori som började skapas år 1980 av Bourdieu. Coleman och Putnam fortsatt 

med att studera detta fält. I och med att man har ett socialt nätverk, att använda sig av det när man 

behöver det så har man ett socialt kapital. Sociala nätverk innefattar vänner, grannar, familj och övrig 

släkt. När en individ hamnar i en situation den inte bemästrar själv så är det viktigt att han eller hon har 

ett socialt kapital som kan hjälpa till (Rönning & Starrin, 2011).  

Det sociala kapitalet har alltid varit centralt. Ändock så blir vi mer och mer isolerade i vårt 

individualistiska samhälle. För de personer som kan kallas för resurssvaga, kan sociala band som finns 

att tillgå runt omkring dem vara avgörande för om de ska klara av sin livssituation och förändra den 

(Starring & Rönning, 2011). Väl fungerande samhällen bygger oftast på att människor har tillit till 

varandra. Socialt kapital finns på olika nivåer och kan således vara av både negativ som positiv art, då 

det finns olika grupper att tillhöra i alla samhällen. Exempel på sociala band som kan ge stöd och 

socialt kapital är föräldrar, vänner, frivilliga organisationer eller arbetsplatser. En människa som ingått 

en relation av icke god karaktär där denne eventuellt börjat missbruka medför att man oftast måste 

bryta den relationen för att kunna bli fri från sitt missbruk (Starring & Rönning, 2011). 
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Om man anses vara resurssvag i samhället kan olika myndigheter ge stöd, vilket inte alltid faller ut på 

ett gynnsamt sätt, då deras åsikter kan gå stick i stäv med varandra. Det är viktigt att ha kunskap om 

familjesituationen och den kulturella bakgrunden för att kunna ge adekvat stöd och hjälp till 

vederbörande. Att då tillhöra en frivillig organisation kan vara ett bra verktyg till de behövande för att 

få det stöd de behöver.  

De frivilliga organisationerna hör till den tredje sektorn i teorin om sociala band teorin som skapades 

av Hirschi och presenterades 1969. Den hör till kriminologin som en av de mest inflytelserika teorierna 

inom området kontrollteorier. Den grundar sig från början på Emile Durkheims (1858-1917) tankar om 

vad som händer med samhället och människorna vid så kallad relationsupplösning: anomi.  

De sociala band som binder samman människor samhället och gemensamma uppfattningar och mål 

med varandra brister ökar sannolikheten för avvikande beteende och kriminalitet  

(Se Bilaga 3, figur 1 och 2). 

Antingen kan man ha en positiv inställning till rättsstaten, förhållningsregler, lagstiftningen och 

institutioner och avstå från brottsliga handlingar samt missbruk eller en negativ inställning till 

avvikande handlingar såsom brott mot moralen, brottslighet och missbruk leder oftast till ett drägligare 

liv.  

Här är forskarna lite oense. Rothstein (1954-)  anser exempelvis att det viktigaste i socialt kapital är 

tillit för att undvika avvikelse medan Putnam (1941-)  hävdar att ju högre deltagande i frivilliga 

organisationer samt sociala nätverk det finns desto starkare är kopplingen till tillit och socialt kapital i 

ett samhälle (Meeuvisse & Swärd 2011). 

Är samtliga band i en individs liv hela så är sannolikheten att man avstår från ett missbruk mycket 

högre än om ett av dessa bryts (Starring & Ronning, 2011). En individ som har en stark anknytning till 

samhällets organ och myndigheter, men även godkänner institutioner såsom polis och övrigt rätts -

väsende, i tar i högre grad initiativ till ett aktivt föreningsliv och utbildning för att sträva efter ett bra 

arbete. En god utbildning är även en friskfaktor till att inte ingå i ett missbruk. (Hirsch, 2002). 
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4.3 Det salutogena perspektivet 

 

Den tredje teorin vi anser är lämplig att applicera på vår studie är Kasam eller Känsla AV 

SAMmanhang som det begreppet står för. Det myntades av Aaron Antonovsky och ingår i hans 

salutogena perspektiv om att man ska se vilka faktorer som gör att en människa förblir frisk istället för 

att ha ett patogent dito, vilket innebär att man ser på så kallade riskfaktorer och försöker göra en 

människa frisk när denne redan är sjuk (Antonovsky, 2005). Således handlar det salutogena 

perspektivet om det som vi benämner för friskfaktorer eller skyddsfaktorer som gör att en individ 

lättare behåller sin hälsa och klarar av svårigheter i livet. Salutogenes härrör från latinets salus, som 

betyder hälsa. Den sista delen kommer från det grekiska ordet genesis som innebär ursprung eller 

uppkomst. 

Det salutogena perspektivet har tre grundläggande infallsvinklar: problemlösning, generella 

motståndsresurser (GMR) och SOC (Sence of coherence). GMR är biologiska, materiella och 

psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Det kan exempelvis vara socialt 

stöd, kunskap, hur begåvad personen är, en stark jagkänsla. Har du GMR så har du en stark SOC; (eller 

Kasam som det kallas på svenska) och är således mer självständig och har möjlighet att med ökad 

framgång möta, men även handskas med krissituationer. SOC är en term på det instrument som 

utvecklades av Antonovsky för att mäta leverne som ökar resistensen hos olika människor vid stress 

och därmed vara en hälsofrämjande aspekt som ska skapa en ökad hälsa för människor. Att förstå sin 

omgivning och hur den fungerar och att begripa samspel är något som är viktigt från det att vi är 

väldigt små, vilket även Boyce (1985) framhåller. Det skapas hos barnet en tillit och trygghet som med 

största sannolikhet gör att detta barn får en stabil uppväxt där denne finner världen högst begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Det barn som växer upp har oftare trygga vuxna omkring sig och håller sig 

med större sannolikhet borta från droger jämfört med de som har en otrygg och instabil uppväxt 

(Antonovsky, 2005; Boyce, 1985). 

SOC-begreppet innehåller i sin tur tre andra begrepp som står i relation till varandra. Dessa skapar en 

bättre hälsa och högre livskvalité för människor i alla samhällen. 

Begriplighet: Människor mår bra av en struktur och regelbundenhet i sina liv. Förstår man sin värld, 

kan man förklara det som händer omkring en och är framtiden till och med är förutsägbar så har man 

hög Kasam inom detta område. Det handlar om att förstå sig själv, sin omgivning och tillvaro och att 

vara förstådd. Den som har hög begriplighet upplever tillvaron som ordnad, sammanhängande och 

strukturerad, vilket skapar trygghet. Den som har låg begriplighet kan snarare uppleva kaos, oordning 

och oförutsägbarhet, vilket skapar hjälplöshet. Människor som är bra på att göra händelser i livet  
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begripliga, förblir i högre utsträckning friska. Begripligheten kan öka genom tydlig information och 

kommunikation. 

Hanterbarhet: Hanterbarhet innebär att om man råkar ut för händelser så finns det stöd i ens tillvaro? 

Existerar det föräldrar eller andra trygga, pålitliga andra som kan ställa upp för den hjälpsökande 

antingen med ekonomiska frågor eller praktiska saker, för att på så vis kunna möta de händelser man 

ställs inför och möter i livet ökar hanterbarheten. Annars riskerar personen att uppleva stress, 

frustration och uppgivenhet. Hanterbarheten är beroende av att individen kan, vill, vågar och får 

använda sina egna och andras resurser. Det är viktigt med en balans mellan resurser och påfrestningar 

annars kan det skapa negativa känslor. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer 

motståndskraftiga mot ohälsa. Hanterbarheten kan öka med hjälp av till exempel, bostadsanpassning, 

ledsagning, stöd och motivation. 

Meningsfullhet: Denna del kallar Antonovsky för motivationskomponenten och det är den aspekten 

som är den viktigaste i KASAM. Att en person har något som driver dem framåt, något som de är 

engagerade i, ingår i denna del och dessa personer har högt på KASAM om de är hängivna någon 

organisation eller något annat som har viktig betydelse för dem. Att få vara delaktig, vara med och 

bestämma om sitt boende och eventuellt behandlingshem till exempel, kan höja ens KASAM gällande 

denna del. Det är viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i. 

De som har låg KASAM här upplever inte livet meningsfullt och blir ofta uppgivna inför svårigheter. 

Människor som försöker hitta förklaringar till negativa händelser man ställs inför mår bättre än de som 

inte gör det. 

Precis som i empowermentteorin är även kontroll ett begrepp av hög betydelse för såväl Antonovsky 

(2005) som Kobasa och Maddi (1982). 

”De som har hög kontroll tror att de kan påverka sina livsskeenden och agerar därefter, snarare än att 

stå maktlösa inför yttre krafter” (Kobasa & Maddi, 1982: sid 1) 

Om man upplever att man som människa är kompetent och pålitlig kan man uppleva att man har mer 

kontroll över sitt liv. Dessa människor håller sig lättare borta från alkohol och andra droger 

(Antonovsky, 2005). 
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Det finns en kontinuitet i Antonovskys sätt att se på hälsobegreppet. 

    Hälsa                                                                                                                          Ohälsa 

  <---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

    Hög KASAM                                                                                                 Låg KASAM 

 

 

 

Har man följande tre delar har man Kasam (eller SOC). 

Känsla Av SAMmanhang-KASAM 

↑                           ↑                               ↑ 

Begriplighet        Hanterbarhet        Meningsfullhet 
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5.0 Resultat 

 

 

 

Efter transkribering och genomgående av materialets samtliga kodningar framkom det fyra kategorier 

under vår huvudkategori: Civilsamhällets stöd. Dessa kategorier som går under huvudkategorin, är 

Individens möjligheter, Avsaknad av stöd, Sociala relationer och Organisationens stöd. Dessa i sin tur 

hade flertal underteman (Se Bilaga 2). Nedan följer en begränsad redovisning av den selektiva 

kodningen. För hela resultatet läs matris i bilaga 4. 

 

5.1 De frivilliga organisationerna i Karlstads kommun 

 

Verdandi: Denna frivilliga organisation bildades år 1896. Det var en proteströrelse mot de sociala 

orättvisor och missförhållanden som då fanns i samhället. Dem vände sig mot den samhällssyn som 

existerade och gjorde den missbrukande själv ansvarig för sitt missbruk. Syftet med bildningen av 

verksamheten då var att man då skulle se missbruket som en följd av de missförhållandena som då 

fanns i samhället. Verdandi är en organisation som står för nykterhet där användning av droger inte är 

tillåtet på något sätt. De arbetar för ett samhälle, där det finns en högre social rättvisa och är fritt från 

alkoholskador och missbruk. Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Man arbetar med 

opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för 

bättre villkor mot fattigdom och missbruk. Vår respondent hade ansvar för en fritidsgård som är 

belägen i Karlstad. Lokalen och dess verksamhet erbjuder ungdomarna en sund fritid fylld med 

aktiviteter som skapar gemenskap och sammanhållning i vardagen för ungdomarna. Det enda krav som 

finns är att man inte får vara påverkad av tobak, alkohol eller andra droger när man besöker lokalen. 

Anonyma Alkoholister: AA bildades år 1935 i Akron, Ohio. Bill W och doktor Bob möttes. Bill W var 

en börsmäklare och doktor Bob hade en privat klinik. De hade båda allvarliga alkoholproblem. Genom 

kontinuerliga träffar lyckades båda tillfriskna från sin alkoholsjukdom. De fortsatte sitt arbete med att 

hjälpa andra. AA erbjuder alkoholmissbrukare och deras anhöriga möjlighet att dela sina erfarenheter 

med varandra. Genom detta skapar man möjliga vägar till ett tillfrisknande och att man kan hjälpa 

andra att sluta dricka alkohol. Det enda villkoret i AA är att. det finns en önskan hos alkoholisten att 

sluta dricka alkohol. Det är genom möten som de behåller sin nykterhet. Det finns två typer av möten:  

Kapitel fem tar upp först upp en beskrivning av de frivilliga organisationerna och vad för slags stöd de 

erbjuder. En redovisning av vårt resultat med de fyra underkategorierna presenteras där med. En analys 

finns även i slutet av detta kapitel där vi kopplar resultatet till vår valda teoretiska referensram. 
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öppna och slutna möten. De öppna mötena innebär att alla människor får komma dit, även dem som 

inte har missbruksproblem. På de slutna mötena får det endast de komma som har missbruksproblem 

eller är nyktra alkoholister. För att nå och bevara en nykterhet använder de sig av 12- stegsprogrammet 

som är förslag för det personliga tillfrisknandet. Det finns även 12 traditioner vilket är organisationens 

regler som de bör följa. Slutligen finns det 12 löften som medlemmarna in denna organisation försöker 

nå upp till. Denna organisations intäkt är genom frivilliga bidrag från de medverkande på mötena. Man 

lägger då pengar i en hatt. Har man inga pengar så lägger man inte några pengar i hatten. 

Organisationen är självförsörjande som många andra frivilliga organisationer är idag. AA har ingen 

anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, inte heller till annan rörelse av 

något slag. 

Al- anon: Grunden till Al-anon anses vara den samma som AA:s historia, med en liten skillnad. Lois, 

som var hustru till Bill W ansåg att varken hennes makes beteende eller sitt eget beteende var bra, men 

hon förstod då inte varför. När Lois träffade på doktor Bobs hustru Annie S föll saker på plats. De lade 

grunden till Al-anon samma år som AA skapades: 1935 i New York. Det är den enda organisationen i 

världen som erbjuder stöd till anhöriga så att de själva kan tillfriskna från sitt medberoende, vilket de 

anser att alla har, medvetet eller omedvetet, som har en missbrukare som familjemedlem. Genom att de 

delar den problematik, som finns i deras vardag, med andra som har varit eller är i samma situation, 

kan de själva ändra sitt beteende och tillfriskna från sitt medberoende. Detta sker oavsett om den som 

har ett missbruk vill åtgärda sitt problem eller inte.  Al-anjons manual i deras möten liknar AA:s 

manual i form av de tolv steg, traditioner och regler de tillhandahåller. De erbjuder enbart möten. 

Deras syfte är inte att de skapa social band och träffas på fritiden, men är heller inte något som de 

förbjuder medlemmarna. 

IOGT-NTO: IOGT var den första organisationen som krävde helnykterhet på 1800-talet. IOGT ville att 

folket skulle försöka förbättra både sin livssituation och samhället i stort och inte använda alkohol. Det 

var dock inte en partipolitisk organisation. IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation och 

de är politiskt och religiöst obundna. De välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde 

och som vill leva ett helnyktert liv. IOGT gick 1922 samman med tidiga National-godtemplarorden 

(NGTO) och Templarorden (TO). Dessa gick samman till NTO 1922. Och 1970 gick NTO och IOGT 

samman till den nya organisationen IOGT-NTO. IOGT-NTO erbjuder stöd i form av möten och 

kamratstöd. Kamratstöd innebär att man med de unga exempelvis går och bowlar, på bio eller andra 

aktiviteter de finner attraherande. Syftet med dessa aktiviteter är att de ska kunna bibehålla sin 

nykterhet. De har även vissa lokaler de kan använda sig av om medlemmarna vill hitta på något 

speciellt.  
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Länkarna futurum: Detta är en väldigt ung organisation. De bröt sig ur den vanliga Länkorganisationen 

på 2000-talet. Det stöd de erbjuder de som är beroende baseras på samma 12-stegsprogram som AA för 

kvinnor. De har en stuga dit medlemmarna kan ta sin familj för att koppla av. Det finns även 

möjligheten för den som är i behov av att frisk från sitt missbruk att denne kan bli skjutsad till och från 

ett behandlingshem. Organisationen finns även där efter behandlingen som ett stöd för att personen ska 

kunna behålla sin nykterhet. Kommunen betalar för detta stöd. De håller lokalen öppen stora delar av 

dygnet för att medlemmarna ska ha en plats och Al-anon (Se Bilaga 5). Organisation har dock lagt till 

ett steg som benämns som det 13:e steget. Detta lyder: ”Han får hjälp. Eller fullständigt går under”. De 

erbjuder följande stöd till både alkoholister och deras anhöriga: Både öppna och slutna möten. Det 

finns möten enbart att samlas vid. 

Länkarna: Detta sällskap skapades 30 januari 1945 i Stockholm av Axel Sällqvist. Den hjälp som de 

bistår med är möten som är slutna. De har också ett stort hus att tillgå, där det finns några rum. Dessa 

kan man som medlem får hyra av Länkarna. Då står Socialtjänsten för hyran. De får sina inkomster 

från dessa rum samt att de söker bidrag från kommunen för sin verksamhet. De äger sin lokal själv så 

de behöver inte stå för hyra där. Till denna lokal kommer de som har problem med droger av olika slag 

för att träffa andra med liknande bakgrund, men även för att de ska kunna hålla sig nyktra lättare än 

om de skulle befinna sig i sin gamla kontext. 
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5.2 Kategori ett: Individens möjligheter  

 

Anledningen till att vi benämnt denna kategori på detta sätt är för att vi ser det som att de teman som 

ingår i denna kategori ger eller begränsar individens möjligheter till utveckling till att tillfriskna från 

sitt missbruk. Det första steget till ett sunt leverne måste komma från den missbrukande själv. Därav 

ligger ansvaret mycket på individen själv, även om organisationen i sig kan stödja en hel del. Detta 

sker bland annat genom de möten de har. Våra underteman här heter därför följande: 

1a). Ansvar under frihet, 1b) gå på möten, 1c) se sitt ansvar. 

Båda dessa citat nedan visar på att ett medvetande angående sin situation skall först skapas hos den 

behövande. Först då när man förstått vidden av sin problematik kan man söka efter det stöd man 

behöver och kan få. När detta skett kan organisationen ge det stöd individen söker efter.  

”Jag försöker hjälpa dem som har tagit steget och göra nyktra aktiviteter.” (IOGT-NTO) 

”Först måst man bli medveten om att man har ett problem och är diskriminerad eller illa hanterad av 

sin alkoholist eller så. Sedan måste man acceptera det för att sedan kunna agera.” (Al- anon) 

Följande citat pekar på vikten av ett det stöd som sker genom de möten som dessa frivilliga 

organisationer erbjuder de hjälpsökande. 

”Det är så tillåtande AA, man kan gå ner och gråta ut. För ingen dömer.” (Anonyma alkoholister) 

 

5.3 Kategori två: Avsaknad av stöd 

 

De underteman som framkommer i denna kategori beskriver och behandlar den omvandling som skett 

i vårt samhälle. De är som följer: 

2a) Samhällets strukturförändring, 2b) Förtroende borta, 2c) Anhöriga hålls utanför, 2d) Förlorat 

mänskligt agerande 

Dessa strukturförändringar har bidragit till att människor i samhället tappat förtroendet för varandra 

men även för sektor 1. Det stöd som erbjuds av de frivilliga organisationerna i Karlstad kan hålla de 

anhöriga utanför, ibland för deras egen nyttas skull då de kan finnas ett medberoende inom familjen. 

Detta leder till ett minskat agerande från människor i samhället överlag. Dock har Al-anon som arbetar 

med att ge stöd till anhöriga detta synsätt: 
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”vi ska tänka att familjen är ett system och att vi ska jobba med båda delarna, ungdomarna och 

föräldrarna.” (Al-anon) 

Detta innebär att de vill ha ett helhetsperspektiv, för att ett tillfrisknande gällande hela familjen skall 

kunna ske snabbare än om man bara ser till den som officiellt har en problematik. 

”Vi har inga samtal med dem anhöriga och det kan jag sakna ibland.” (Länkarna) 

”Anhöriga har det lika jobbigt dem, som står på andra sidan.” (Länkarna) 

”…jag tror att de skulle önska ett bättre stöd för föräldrarna.” (Länkarna Futurum) 

Dessa citat innebär att de ser vikten av att integrera och engagera de anhöriga i den missbrukandes väg 

mot att tillfriskna. 

...och då har jag även kontakt med anhöriga, eftersom jag får betalt (Anonyma alkoholister ).  

En av våra intervjupersoner arbetar även med missbruk genom kommunen och då kan hon ge mycket 

stöd. Ett stöd hon menade att hon inte hade kunnat ge om hon inte hade varit anställd inom kommunen. 

Det visar då att det stöd som kan ges via kommunen och sektor ett är baseras på den ekonomiska 

vinsten för den som arbetar med att stödja anhöriga till missbrukande ungdomar medan de frivilliga 

organisationers stöd inte utförs på grund utav några ekonomiska vinster.   

..”det var bättre förr, med kommunen. Vi hade återkommande möten under åren. Det hänger på vilka 

som styr och vilket engagemang de har.”(Länkarna Futurum) 

Här ovan påvisas de samhälleliga strukturförändringarna som påverkat deras arbete i att stödja de 

behövande med att arbeta mot sitt missbruk. Länkarna Futurum har genom det avsaknade stödet från 

kommunen fått mindre resurser och får därav kämpa mer med att bland annat få in missbrukarna på 

behandlingshem. Man kan även utläsa av citatet att den politiska sfären, vilka som styr, spelar en roll 

för hur sektor tre kan utöva sitt ideella stöd. 

”Håller man på med missbruk är det inte lätt. Det kan bli struligt”… (Länkarna Futurum)  

”Medberoende är att vara med och dölja.” (Länkarna Futurum.) 

Vi vill med dessa framlagda citat visa på att organisationer förstår att de anhöriga måste hållas utanför 

ibland. Detta på grund av att dels måste den sjuke ofta tillfriskna på egen hand samt att de anhöriga allt 

som oftast är medberoende och kan då stjälpa i stället för att hjälpa den som missbrukar. 
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5.4 Kategori tre: Sociala relationer 

 

Många av de frivilliga organisationer som har ingått i vår studie hävdar att det kan finnas vissa 

svårigheter med att komma i kontakt med organisationen i fråga. Detta kan vara en följd av att 

organisationens verksamhet inte marknadsförs på ett adekvat sätt, vilket i sin tur kan vara orsakat av att 

policydokument i verksamheten sätter hinder för en sådan utveckling. Att samarbeta för att skapa 

nätverk med andra organisationer i hela processen, oavsett det handlar om den missbrukande, de som 

är medberoende eller övriga familjemedlemmar, kan inte poängteras nog av samtliga organisationer. 

Detta för att den hjälp de kan få ska vara av bra kvalité. Våra teman lyder därav som följer:  

3a). Samarbete, 3b) nätverk, 3c) påverkan på familjestrukturer, 3d) kommunikation. 

”Gruppverksamhet för bara föräldrar med liknande problem, för att få prata med varandra. Det kan 

jag känna blir en begränsning med resurser, att man ske kunna göra så mycket mer.” (Al-non) 

…när människan inte vill ha hjälp. Och då kan man inte hjälpa. Hindret är ju personen. Det är ju även 

här som anhöriga kommer in, att dom inte backar.” Anonyma alkoholister  

Ovanstående citat samt de två nedan visar att nätverk för de anhöriga och den som är drogberoende 

kan vara eller baseras utifrån olika sorters verksamheter och ageranden. Det stöd organisationer 

erbjuder ger möjligheter, som individerna kan påverka, och vilka sociala relationer och nätverk de kan 

och önskar ingå. 

”Jag springer på konferenser med biskopen.”(IOGT-NTO) 

”… ja kan säga det som en kvinna sa till mig det är så bra med dig för du kommer och hämtar mig och 

tar mig på vanliga saker. Helt enkelt, ut och fika, gå på bio, eller på någon marknad.” IOGT-NTO) 

När det gäller den som är beroende så är det viktigt att han eller hon försöker bryta med sitt gamla liv 

och de mönster som har ingått i detta liv. Det är viktigt för samtliga som ingår i familjen. De anhöriga 

vill självklart att en nykterhet skall kunna bibehållas. För att nå detta pekar resultatet på att man ska 

dels bryta de sociala band som tidigare existerat i dennes liv samt att skapa nya intressen för bort 

tankarna på alkohol och andra droger: 

”Det bästa sättet att bevara nykterheten är att engagera dig i organisationen. Då kan du jobba med 

dig själv och få ett bra liv.” (Länkarna Futurum) 

”Vissa anser att man bota missbruket, men att sätta in dem i samma sociala nätverk? Man kanske 

ibland måste byta nätverk. Bryta band med kompisar. ”(IOGT-NTO) 
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”Det som är viktigt för de anhöriga också är att hur vi numera hanterar våra liv.” (Anonyma 

Alkoholister) 

Anonyma Alkoholister beskriver den anhöriges situation när det kommer till att hantera att hantera 

relationen till den missbrukande, att man kan och skall påverka sin situation, bryta mönstret som man 

är medskapande i, då man ingår i något slags spel som respondenten beskriver, vilket även IOGT-NTO 

hävdar: 

”...det finns 3 vägar att gå: 1 antingen slutar han eller hon att dricka. 2 eller så går ni isär, 3 eller så 

lever ni som ni gör. Det finns inga mera vägar att gå. Det är hårt, men så är det.” (IOGT-NTO) 

”Man är en del i det spel som alkoholisten spelar…” (Anonyma alkoholister) 

Alla organisationer är dock inte svåra att komma i kontakt med och vissa har en högre önskan än andra 

att synas mer än andra. Detta kan ske på olika vis: 

...”på lördag ska vi ut på Bergvik och dela ut blad och visa att vi finns och prata om verksamheten” 

(IOGT- NTO, Futurum Länkarna). 

”Vi har redan verktygen, våran filosofi säger att det ska vara attraktion som får in barnen även 

anhöriga också. Men det är en liten gemenskap.”(Al-anon). 

”Vi har även jourtelefonen som man kan ringa på som i andra län finns över hela riket också. Och det 

är inte ovanligt.”(Anonyma Alkoholiser). 

Det framkom att sådana aktioner och händelser är viktiga för sammanhållningen i organisationen. 

Desto mer de organiserade sig, desto mer umgicks de även på sin fritid och de kunde lättare sprida sitt 

budskap ut i samhället genom sitt engagemang. Detta resonemang går som en röd tråd genom nästa 

underkategori: organisationens stöd. 

”Vår kunskap bygger på egna erfarenheter och så vidare som vi vill dela med oss till andra i samma 

situation.”(Al-anon) 

” Just den här identifikationen som är såpass viktig över huvud taget som du kan koppla till.  Alla har 

ju varit där då man inte kunde hantera alkoholen.” (Anonyma alkoholister)  

”Mitt jobb är mobilt.” (IOGT-NTO) 
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5.5 Kategori fyra: Organisationens stöd 

 

I denna underkategori har vi hittat dessa teman: sammanhållning, policydokument, delad historia och 

anpassningsbara. Vi finner att dessa teman hör ihop med varandra då det stöd som organisationen har 

möjlighet att ge baseras på deras erfarenheter (ledarna har själva varit missbrukare), policydokumenten 

de har samt vilka kapacitet de har att finnas till hands ur olika synvinklar för sina medlemmar eller för 

de framtida medlemmarna.  

Samtliga föreningar förutom två hade någon form av verksamhet utöver möten där medlemmarna 

kunde träffas. Följande verksamheter kunde erbjudas: övernattning, hyra stugor, skjutsa till 

behandlingshem, samt uppföljning av behandling. Det så kallade ”vanliga” sociala livet är viktigt för 

både dessa föreningar och dess medlemmar. Dessa aktiviteter skapar god sammanhållning, där utbyte 

av gemensamma erfarenheter kan ske och diskussioner om hur de kan gå vidare i livet. Exempel på 

sådana aktiviteter är att bowla, simma, gå på bio, åka för att handla mat eller besöka läkare. 

”Vi bygger mycket på sociala festligheter o vi åker på riksträffar och sponsrar mycket. Länkarna har 

ett fint sommarhem i Skåne där vi betalar för resan och kan åka dit.” (Länkarna Futurum) 

” Ja, det är ju de här kamratstödsträffarna. Pizzakväll”. (IOGT-NTO) 

Stödet som ges från organisationerna regleras utifrån de styr- och policydokument som finns inom 

verksamheten. Dessa dokument hjälper dem att förhålla sig till sitt nya liv och visar på att det skapas 

en trygghet genom dessa:  

”I våra 12 traditioner så finns det lösningar på att folk har olika åsikter när det kommer till mänskliga 

relationer.” (Al-anon)  

…” ja på vår hemsida finns en flik som står 12 steg (är vårt program som vi använder i våra möten att 

vi är maktlösa inför alkoholen) och 12 traditioner. Vi använder dessa i vår personliga utveckling.” (Al-

anon) 
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”… de som byggde programmet, skrev programmet om en högra makt som benämns gud. Det tar ett 

tag innan man tar till sig programmet. Och det är så som man uppfattar den högra makt som 

bestämmer vad den är.” (Anonyma alkoholister) 

”sedan har vi de 12 traditionerna som är de riktlinjer som grupperna på mötena har för att främja 

harmoni och sammanhållning.” (anonyma alkoholister) 

Att vara anpassningsbar när det kommer till att ge stöd, är något vi ofta sett i vårt resultat. De som 

engagerat sig i organisationen måste vara mobila i sitt handlande kring att skapa aktiviteter för de som 

är beroende. Att vara aktiv är ett måste enligt samtliga organisationer för att avhålla sig från ett 

missbruk. Ju mer flexibla de är desto fler människor som lever i ett aktivt missbruk kan de hjälpa. 

”Jag har varit i ett aktivt arbete. Vi har nattvandrat med poliser.” IOGT-NTO) 

..alla bidrar på sitt sätt…(Al-anon). 

”Vår kunskap bygger på egna erfarenheter och så vidare som vi vill dela med oss till andra i samma 

situation.”(Al-anon) 

” Just den här identifikationen som är såpass viktig över huvud taget som du kan koppla till.  Alla har 

ju varit där då man inte kunde hantera alkoholen.” (Anonyma alkoholister)  

” Mitt jobb är mobilt.” (IOGT-NTO) 
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6.0 Analys  

 

 

Alla citat är inte med i denna redovisning. Hela den selektiva kodningen redovisas i vår matris (Se 

Bilaga 4). Resultatet i stort påvisar att alla organisationer varken kan eller har möjlighet till att ge det 

stöd som de önskar. Även att utvecklas som organisation kan vara svårt. Dock finns en önskan om det 

och flera av organisationerna arbetar med att visa sig mer för att få en möjlighet att stödja flera 

individer som är i behov av deras tjänster.  

 

6.1 Empowerment 

 

Viljan till att erbjuda stöd till missbrukare och anhöriga kan liknas vid de principer som empowerment 

står för. Dessa principer innebär att ge makten tillbaka till individen, förstå sitt värde, ta makten över 

sitt liv samt utveckla detta. Ett annat av empowerments syften är att dessa människor ska lära sig 

koderna i samhället och hur det är uppbyggt. De organisationer som vi behandlar i vår studie har 

kanske som avsikt att arbeta för detta, men uppfyller inte alla dessa principer. AA, Al-anon, Länkarna, 

Länkarna Futurum samt IOGT-NTO har sådan verksamhet som leder till att deltagarna kan nå de 

principer som empowerment står för. Dessa organisationer har empowerment invävt i sina 

policydokument, när det handlar om att ge kraft och makt tillbaka från alkoholen till den sjuke och de 

anhöriga. Dock så benämns detta inte som empowerment. Detta framkommer främst genom de 12 

stegen (Se Bilaga 4). 

Samtliga sällskap förutom Al-anon och AA har aktiviteter på fritiden. Detta gör att medlemmarna och 

deras anhöriga kommer ut i samhället på ett annat sätt än de skulle ha gjort utan denna typ av stöd, då 

denna verksamhet alltid är drogfri. Detta utbud bidrar med kunskap och lärdomar om samhällets 

strukturer. Våra teman som ingår under kategorin individens möjligheter:1a) ansvar under frihet, 1b) 

gå på möten och 1c) se sitt ansvar har uppkommit från datamaterialet. Där framkommer det att styrka, 

makt, kraft och möjligheter ges till både de som missbrukar och deras anhöriga genom samtliga 

organisationers stöd i form av möten och övriga aktiviteter.  

 

Kapitel sex:, analysen: vad har vårt resultat för relevans till studiens teorier och hur är det relaterat till 

dessa. 
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6.2 Socialt kapital 

 

Att inneha sociala band innebär att man besitter ett social kapital. Som missbrukare ingår man ofta i fel 

sorts sällskap. Därav är det sociala kapitalet man har som missbrukare av fel karaktär om man vill 

tillfriskna från sin problematik. Är samtliga positiva band i en individs liv hela så är risken mindre att 

de börjar missbruka.  Om det är något av dessa band bryts hos en individ, eller om individen innehar så 

kallade negativa band, (negativa värderingar och erfarenheter från sin omgivning) är risken högre att 

han eller hon börjar med droger. 

Det framkommer i vårt resultat att för att kunna bli frisk och kunna bibehålla nykterheten hela vägen 

bör de anhöriga finnas med som stöd. Om de är medberoende, vilket de ofta är enligt våra 

respondenter, bör även de få hjälp för att kunna tillfriskna och ändra sitt beteende. Flera av 

intervjupersonerna påpekar just detta att alla är lika, ingen är mer värd än den andra så ingen ser ner på 

någon annan. Detta skapar i sig sociala band inom organisationen då de alltid känner sig välkomna. 

Andra människor i samhället kan se denna som en avvikare med sitt beteende. Det är även därför man 

benämner en missbrukare som resurssvag, då denne inte har förståelse för samhällets normer och 

koder. Myndigheter verkar sakna i stort möjligheten till att ge den sorts stöd som de frivilliga 

organisationerna kan ge. Anledningen till detta kan vara flera. En torde dock vara att myndigheter är 

mer bundna av lagar och förordningar än civilsamhället är med sina organisationer är. Flera av våra 

respondenter arbetar aktivt mot missbruk och de flesta av respondenterna själva har varit missbrukare. 

Tre av våra kategorier: avsaknad av stöd, sociala relationer och organisationens stöd, med deras 

underteman visar att både myndigheter saknar möjlighet att ge rätt sorts stöd samt att missbrukaren 

inte litar på sektor ett: myndigheter. Ofta för att de har blivit svikna av myndigheter och inte upplever 

att de får det stöd och förståelse som de behöver, vilket de kan få av dessa organisationer, där det finns 

människor som vet vad de går genom. Därför söker sig till sektor tre, de frivilliga organisationerna. De 

erbjuder sällskap, sammanhållning så att de inte känner sig utanför då andra har en, liknande historia 

som de har. Med organisationernas hjälp kan de införskaffa sig ett nytt social kapital som gör att det 

övriga samhället kan acceptera dem. Detta påverkar även hela familjestrukturen på ett positivt sätt. 

Många av dessa organisationer är mobila i sitt stöd och kan finnas snabbt på plats med att stöd till den 

behövande. Denna agerande saknar ofta myndigheter. 
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6.3 Det salutogena perspektivet 

 

Detta perspektiv innebär att man ska se till friskhetsfaktorer hos den som är sjuk i ett missbruk. Kasam 

är en förkortning för Känsla av sammanhang och ingår i detta perspektiv. Har du som individ 

motståndsresurser såsom socialt stöd, kunskap eller en stark jag-känsla så är chansen mindre att du går 

in i ett missbruk. Dessa resurser benämns som GMR. I Kasam ingår även tre delar: begreppet: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kallas SOC på engelska (Sence of coherence), 

vilket är känsla av sammanhang på svenska (Kasam) Om du har en oordnad värld omkring dig, vilket 

vårt resultat pekar på att de som missbrukar har, är det lättare att man faller in i ett drogberoende. Om 

en människa är bra på att skapa begriplighet i sitt liv är friskare i större utsträckning än om man in te 

har den förmågan. Alla människor utsätts för olika händelser i livet som stressar dem eller som på 

andra vis gör att de inte mår bra. De som känner trygghet i att deras familj eller vänner finns för dem 

och ställer upp om de exempelvis hamnar i ekonomiska bekymmer eller andra situationer kommer 

lättare genom sådana händelser. Om de har möjlighet att använda sig av andras och sina egna resurser 

har de en hög hanterbarhet. Flera av våra respondenter hävdar att deras organisation ger sina 

medlemmar möjlighet till resurser som leder till att de lättare kan hantera sin vardag och sin situation. 

Det finns de som har en hög både begriplighet och hanterbarhet, men kan ändå ha en låg 

meningsfullhet. Om de får tillfälle att känna sig delaktiga i sitt boende samt skapandet av sitt liv 

känner de en hög meningsfullhet. Även ett ingående i en organisation eller att de finner andra viktiga 

verksamheter i sitt liv gör att de har en lägre benägenhet till att ingå i ett missbruk. Samtliga våra 

kategorier med underteman anser vi kunna kopplas till Kasam och det salutogena perspektivet på 

grund av det ovanstående stycket. I och med organisationernas verksamhet ges missbrukaren och 

anhöriga möjlighet till att förstå sin omgivning, begripa den, hantera situationer och hitta en 

meningsfullhet i sin vardag och i sina liv. 
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7.0 Diskussion  

 

 

 

 

7.1 Om Forskarna: Forskarna som har genomfört denna studie: Anne-Charlotte Eriksson och Sheima 

Assad har haft ett sort intresse av att undersöka detta fält. Anne-Charlotte har burit på en försförståelse, 

då hon för flera år sedan var anhörig och medberoende. Denna förförståelse har varit en 

bakomliggande orsak till när frågorna skapades, då det fanns en nyfikenhet hos oss båda att få kunskap 

och vetskap om hur det aktuella fältet ser ut i dag. Förförståelsen har dock inte påverkat varken 

analysen eller resultatet, men en kontinuerlig konversation av problematiserandet av denna 

förförståelse har ägt rum mellan oss. Vi har suttit tillsammans i såväl skrivandet, inhämtandet av 

material samt analyserandet av detta. 

 

7.2 Tidigare forskning: Området som var av intresse i studien genomsöktes av oss forskare i början 

av uppsatsen för att införskaffa oss kunskap om vilka studier samt vetenskapliga belägg man hade 

kommit fram till på området. Avsikten med detta var för oss att få reda på hur vi skulle gå vidare med 

vår forskningsfråga då det var essentiellt för oss att studera ett område som var relativt outforskat.  

Den forskning som framkom visade att droganvändningen har gått upp och ned över tid, men de som 

har lättast att falla in i ett beroende är de ungdomar som inte har ett tillräckligt stabilt och tryggt socialt 

kapital alternativt att de som har ett socialt kapital får brutna band. De barn och ungdomar, som har 

anhöriga, där det ges anhörigstöd via sektor tre får ett mer gynnsamt utgångsläge i sitt tillfrisknande 

och har lättare att behålla sin drogfrihet (McIntosh, MacDonald & McKeganey 2007, Johansson & 

Wirbring, 2005). Likväl så visar tidigare forskning i den riktningen att detta stöd inte är av hög 

karaktär i stort i samhället. 

 

 

 

Kapitel sju har som slutligt kapitel avsikten att problematisera på olika nivåer samtliga kapitel 

och om det valda syftet och problemformuleringen har nåtts. Det inleds med en presentation av 

forskarna. Vi tar upp validiteten och reliabiliteten i denna studie. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning, sociologisk nytta samt studiens slutsatser. 
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7.3 Syfte och problemformulering: Denna studies centrala frågor var följande: Vilka är de frivilliga 

organisationerna i Karlstads kommun och vad för slags stöd har de till vårdnadshavare som har 

missbrukande barn upp till 18 år? Vi ville även få svar på huruvida det ligger till med stödet i dag, samt 

om den hjälpen räcker till för utveckling av familjerna?  

Det betydande resultat som har framkommit genom data visar att svar på ovanstående frågor har skett. 

Dock trodde vi att det skulle finnas ett mer omfattande stöd än vad som framkom. Anledningen till 

detta låga stöd kan vara att de idéburna organisationerna har haft en svag ställning i den svenska 

välfärden, baserad på skattefinansierad välfärd och med ett rättighets –tänk, lika för alla. Situationen 

har varit denna under många decennier på 1900 talet (Dahlgren et al, 2013). I många andra länder har 

denna typ av organisationer haft en starkare ställning, i exempelvis England och USA. Nu ser man ett 

ökat intresse för olika sorters idéburna organisationer. Allt från föräldra-kooperativa förskolor med 

olika inriktningar till fotbollsklubbar som driver camping- och turismverksamhet. Ibland kallas detta 

för samhällsentreprenörskap. I framtiden kommer det idéburna organiserandet, den tredje sektorn att 

uppmärksammas allt mer och fylla en viktig roll som ett komplement till den offentliga välfärden. 

 

7.4 Metod: Metoden vi använt i denna studie är intervjuer med semi-strukturerade frågor. 

Anledningen till att inte välja strukturerade frågor var för att ge respondenten utrymme till att diskutera 

frågorna mer öppnare än de annars hade möjlighet till. Även vårt resultat hade sett annorlunda ut. Det 

var viktigt att se till helheten, ha ett holistiskt synsätt. Detta har man inte i en kvantitativ metod där 

perspektivet kallas för atomism och händelser studeras avgränsat (Widerberg, 2002). Vi hade även ett 

väldigt lite intressen för bakomliggande orsaker, vilket vårt resultat pekade på att det var relevant att ta 

hänsyn till. Det fanns en önskan om att nå en bra och nyanserad kunskap om det aktuella området. 

En deltagande observation skulle vi kunna ha genomfört, om syftet hade varit ett annat, än det valda i 

denna studie (Fangen, 2005). Dock kan vi anse efteråt att en litteraturstudie hade lett till ett resultat 

som var relativt nära det framkomna resultatet i vår uppsats. En kontakt med organisationerna hade 

ändock varit nödvändig för att få relevant material. De som medverkade i intervjuerna gavs tillfälle att 

säga saker de inte hade kunnat göra genom ett av organisationens utgivna material. Vi var alltid tysta 

efter varje ställd fråga för att ge informanterna tillfälle att uttrycka sig i fri form, vilket man inte i 

samma utsträckning kan få fram i en enkät eller en litteraturstudie.  

Vi frågade även alltid efter varje intervju om de hade något mer att tillägga som inte framkommit 

genom våra frågor. Detta tillfälle togs ofta i akt av våra respondenter. 
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7.5 Analysmetod: Det framkomna resultatet i denna uppsats är omfattande. Detta påvisas genom att 

vi har en huvudkategori, med fyra underkategorier. Då resultatet var så omfattande så bidrog det till att 

underteman skapades. Vi fann flera underteman via de olika stegen i den genomförda kodningen. Vi 

kan anse att Grounded theory skulle kunnat ha varit lämplig som analysmetod. Den metoden rymmer 

både ett induktivt som deduktivt förfaringssätt (Glaser & Strauss, 1999). Dock skulle denna metod ha 

tagit mer tid, som inte fanns att tillgå i denna uppsats. Detta då denna metod rekommenderar att man 

återgår till materialet gång på gång samt att man bemödar sig att fastslå hur de olika begreppen 

relaterats till varandra. Visserligen återgick vi till materialet då alla steg i kodningen skulle utföras, 

men inte i samma utsträckning som man bör göra om man använder sig av Grounded theory. 

Hermeneutik som analysmetod ligger nära Grounded theory i de första stegen, men i Grounded theory 

tas mycket mer information med än i den hermeneutiska metoden. Därav skulle en stor del av vårt 

material ha missats om vi ha begagnat oss av den metoden.  

 

7.6 Validitet och reliabilitet i studien: Validitet och reliabilitet är något man alltid ska sträva efter 

som forskare i alla studier. Detta för att människor runt om i världen ska kunna lita på vetenskapen och 

vad som förs fram via den. Validitet handlar om att det som man har mätt är det som är relevant till det 

man har för avsikt att undersöka (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2013).  

För att nå validitet i denna studie har vi försökt att återkoppla framställningssättet av arbetet till 

studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att vår studies interna validitet är hög, att den innefattar 

noga beskriven data från ett mindre antal informanter. Intervjuerna genomfördes var för sig, utan att 

andra personer hade möjlighet att höra frågor och svar. Vi informerade om att de inte var tvungna att 

besvara frågor som kändes obekväma, och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Under 

genomförandet av intervjuerna uppfattades samtliga informanter som lugna, avslappnade och tillfreds 

med situationen och inte alls nervösa inför intervjun. Den externa validiteten går ut på att visa 

överensstämmelse mellan data och verkligheten, alltså att klargöra om ett påstående är sant eller falskt. 

I vårt arbete som skildrar upplevelsen av ett fenomen är detta inte aktuellt (Svenning, 2003). 

Reliabilitet däremot är ett begrepp som tar upp om det som har mätts har skett på ett trovärdigt sätt. 

Frågan här väcks då hur väl våra frågor i intervjuguiden har gett svar på det vi ville undersöka. Är 

svaren meningsfulla? Det anser vi att dessa frågor har gjort samt att svaren är innebördsrika och 

förnuftiga. Vi har med våra fyra teman försökt så många hål som möjligt och få ett omfattande material 

att arbeta med. 
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Det andra begreppet, reliabilitet behandlar hur tillförlitliga våra frågor har varit. Om mätinstrumenten 

är fel, i detta fall vi forskare och frågorna, kan det leda till bristfällig reliabilitet. Man kan ha hög 

validitet, att rätt sorts frågor ställs, utan att reliabiliteten är hög (Djurfeldt, m.fl., 2013). Då det i data 

uppstått flera kategorier, med liknande svar från våra respondenter från de olika organisationerna, i 

flera av dessa med ett betydande resultat, bedöms detta av oss som att det föreligger en hög reliabilitet 

i studien som sådan. 

 

7.7 Framtida forskning: Då det är ett faktum att kvalitativ forskning allt som oftast skapar en 

hypotes, ett antagande om världen, och den kvantitativa oftast utgår från en hypotes och testar 

huruvida den är sann eller kan förkastas, så är det vårt förslag att fortsätta studien med en testning av 

vårt resultat för att på så vis få reda på huruvida vår kartläggning stämmer med en kvantitativ sanning. 

I genomförandet av vår studie framkom det att det finns ett intresse hos organisationerna att få vetskap 

om hur de anhöriga mår i att leva i en relation med en missbrukare. Det finns relationer av olika slag 

att tänka på här. Sällskapen önskar också få veta hur de anhöriga uppfattar det stöd som sektor tre ger i 

dag samt hur de känner inför det saknade stöd från samhället i övrigt. Ett annat alternativ är att utvidga 

studien genom att ta med myndigheter eller andra kommuner, än de vi har undersökt, och göra en 

jämförelse i vilket stöd de erbjuder och hur de utför detta stöd. Detta innebär att en kvantitativ 

undersökning skulle kunna genomföras om man håller sig till det sistnämnda förslaget. Förvisso skulle 

en likadan undersökning kunna appliceras på det förstnämnda förslaget, om hur anhöriga mår i en 

sådan relation, men det beror på forskningsfrågan och hur denna vinklas. 

 

7.8 Sociologisk nytta: Vår kartläggning av det civila samhället och det stöd det kan ge till anhöriga i 

Karlstad visade att en sådan studie saknades. Därav drar vi slutsatsen att vårt arbete leder till en 

utveckling inom detta område. Vår förhoppning är även att det kommer att ske ett samarbete av högre 

karaktär mellan myndigheter och dessa organisationer, då detta leder till en framgång för de anhöriga 

och således till en positiv utveckling i deras liv. Även de flesta av våra respondenter önskar ett bättre 

samarbete med sektor ett. De som vänder sig mot detta är Al-anon som hävdar att de skulle i så fall bli 

för mycket styrda om de hade mer samarbete med myndigheter och vill därför vara självförsörjande ur 

alla aspekter. 

 

7.9 Slutsatser: Målet med vår studie var att göra en kartläggning av de frivilliga organisationernas 

stöd i det civila samhället i Karlstad som ges till de signifikanta andra som har barn upp till 18 år. Vårt 

resultat pekar på att det finns stöd att få till anhöriga, men på en lägre nivå än organisationerna önskar  



 
46 

 

att de kunde ge. Vissa av organisationerna erbjuder inte ens anhörigstöd. Detta medför, enligt våra 

respondenter, att då den som missbrukar blir frisk och sedan återgår till sin vanliga kontext med 

ursprungliga sociala band så kan han eller hon återfalla i ett missbruk, då de anhöriga fortfarande ofta 

befinner sig i ett medberoende och den missbrukandes vänner fortfarande brukar droger av olika slag. 

Det är lätt att få tag i Al-anon och AA, då de har en hög igenkänningsfaktor och är bland de mest kända 

i världen. Övriga organisationer kan vara svårare att komma i förbindelse med. Länkarna och Länkarna 

Futurum använder sig av samma 12-stegs program som AA och Al-anon samt att de härrör från samma 

historia. Dock är det officiellt i dag enbart Al-anon som går ut med att de erbjuder anhörigstöd, även 

om resultatet i viss mån pekar på att en del organisationer i övrigt kan bistå med detta slags stöd. Det 

som framkommit i vår studie visar vidare att det finns ett visst samarbete mellan några organisationer 

och kommunen och vad de kan erbjuda. De bidrar med ekonomiska medel och lokaler till dessa 

sällskap. Ett samarbete på ett högre plan skulle vara att rekommendera, då man skulle nå fler anhöriga 

enligt våra respondenter. Om den tredje sektorn, Civilsamhället, skulle försvinna skulle detta medföra 

en större avsaknad av det stöd som finns att tillgå i dag. I det alkohol- och drogförebyggande arbetet 

har frivilligorganisationer eller viktiga roller att spela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 

Referenslista  

  

Litteraturlista 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm, Natur och Kultur. 

 

Askheim, O.P & Starrin, B (red.). (2007). Empowernment, Malmö: Gleerups. 

 

Beck, U. (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Daidalos: Göteborg 

 

Bengtsson, A. D., & Gavelin, I. (2004). Familjer och missbruk: Om glömda barn och glömda 

föräldrar. Visby: Books on Demand 

 

Bergström, H. (1996). Missbruk, människor och relationer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Boyce, W.T. (1985). Social support: Family relations and children in S. Cohen and S.L Syme: Social 

support and healt. Orlando: Academic Press.  

 

Dahlgren, B., Lönnbring., G & Westlindh, S. (2013). Två räta o en avig: Samhällsentreprenörskap och 

lokal kulturgeograf. Karlstads universitet: Universitets tryckeri. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, B., & Stjärnhagen, O. (2013). Statistisk verktygslåda: samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Eriksson, C., Geidne, S., Larsson, M., & Pettersson, C. (2010). Med kraft och vilja: Alkohol- och drog 

förebyggande arbete inom socialstyrelsens stöd till frivilliga organisationer. Örebro universitet: 

Hälsoakademin.  



 
48 

 

Giddens, A. (2009). Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund: Studentitteratur AB.   

 

Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publisher. 

 

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Uninted states of america: Library of congress cataloging- 

in- publication.  

 

Johansson, K., & Wirbing, P. (2005). Riskbruk och missbruk: alkohol- läkemedel - narkotika: 

uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård: socialtjänst och psykiatri, Stockholm: 

Natur och Kultur.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: studentlitteratur.  

 

Kobasa, S.C., & Maddi, S.R. (1982). Unpublished methodological memo on the Hardiness Scales. 

Department of Behavioral Sciences: University of Chicago. 

 

Löken, K.H. (2007). Svaga röster ska också höras: brukarmedverkan inom den psykiska hälso- och 

sjukvården. I O.P. Askheim & B. Starrin. (Red.). Empowerment /(153-167). Malmö: Gleerups.  

 

Meeuwisse, A., & Swärd, H. (2011). Socialt arbete och socialt kapital: en historia med komplikationer. 

I Starrin, B. & Rønning, R. (Red.). Socialt kapital i ett välfärdsperspektiv (s. 75-88). Malmö: Liber.  

 

Moula, A. (2009). Empowermentorienterat socialt arbete, Lund: Studentlitteratur AB. 



 
49 

 

Tengqvist, A. (2007). Att begränsa eller skapa möjligheter: om centrala förhållningssätt 

empowernmentarbete. I O.P. Askheim och B. Starrin. (Red.). Empowerment (76-89).  

Malmö: Gleerups.  

 

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Princeton. Princeton University Press. 

 

Putnam, R, D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. 

New York: Simo.  

 

Starrin, B., Dahlgren, L., Larsson, G & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till presentation: om 

kvalitativ och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Starrin, B., & Rønning, R. (Red.). (2011). Socialt kapital: i ett världsperspektiv. Malmö: Liber AB. 

 

Svedberg, L., von Essen, J. &. (2010). Det svenska civilsamhället introduktion: en introduktion, 

Stockholm: Forum för frivilligt arbete.  

 

Svenning, C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska och 

nya metoder i informationssamhället. Eslöv: Lorentz förlag. 

 

Walcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data. Description: Analysis and Interpretation, 

London: Sage Publication. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: studentlitteratur AB. 

 

Woititiz –Geringer, J. (2002). Vuxna barn till alkoholister, Johanneshov: Larssons förlag. 

 



 
50 

 

Rapporter artiklar och journaler från nätet 

 

Bernesjö, E. (2006). Öppenvårsinsatser inom missbruksvården i Värmland: en kartläggning (IKU: 

Rapport, 2006:4). Karlstads universitet: universitetstryckeriet Karlstad. Från http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:410350/FULLTEXT01.pdf 

 

Central förbundet för alkohol och narkotikaupplysning. (2005). Drog utvecklingen i Sverige 2005 

(2005:91) Stockholm: Central förbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Från 

http://www.can.se/PageFiles/1656/CAN-rapportserie-91-drogutvecklingen-i-sverige-2005-

sammanfattning.pdf?epslanguage=sv  

 

D´aunno, T., Sutton, I, R & Price, H, R. (1985) Isomorphism adn external support in conflicting 

institutional enviroments: A study of drug abuse treatment units, The Academy of Management 

Journal, 34(3). Från 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/256409?uid=3738984&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=

21104091931947    

 

Gibson C.H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of advanced nursing, 16:254-356. 

 

Gregersen S, Törnblom, E. (2011), Att vara förälder till ett barn som missbrukar, C- uppsats/ 

Examensarbete, Karlstad universitet, Instutionen för pedagogik och idrottsvetenskap. Från 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410350/FULLTEXT01.pdf  

 

Gripe, I. (2013). Skolelevers drogvanor 2013 (2013:139) Stockholm: Central förbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning. Från http://can.se/PageFiles/4335/Skolelevers%20drogvanor%202013.pdf 

 

Guttormsson,U., Andersson, B & Hibell, B. (2004). Ungdomars drogvanor 1994-2003 (2004:75) 

Stockholm: Central förbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Från 

http://www.can.se/PageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410350/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410350/FULLTEXT01.pdf
http://www.can.se/PageFiles/1656/CAN-rapportserie-91-drogutvecklingen-i-sverige-2005-sammanfattning.pdf?epslanguage=sv
http://www.can.se/PageFiles/1656/CAN-rapportserie-91-drogutvecklingen-i-sverige-2005-sammanfattning.pdf?epslanguage=sv
http://www.jstor.org/discover/10.2307/256409?uid=3738984&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104091931947
http://www.jstor.org/discover/10.2307/256409?uid=3738984&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104091931947
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410350/FULLTEXT01.pdf
http://can.se/PageFiles/4335/Skolelevers%20drogvanor%202013.pdf
http://www.can.se/PageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=svPageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=sv


 
51 

2003.pdf?epslanguage=svPageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-

2003.pdf?epslanguage=sv   

 

Lundqvist, T. (2003). Narkotikamissbruk bland ungdomar: rådgivning i byrån i narkotika frågor, 

Universitets sjukhuset i Lund.  

http://droginfo.com/pdf/publicerade_artiklar/Missbrukande_ungdomar.pdf   

 

Rask, L,(2005). Drogvanor i gymnasiets år 2, 2004 (2005:87) Stockholm: Central förbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning. Från http://www.can.se/PageFiles/1669/CAN-rapportserie-87-

drogvanor-i-gymnasiets-ar-2004.pdf?epslanguage=sv 

 

Tryckt rapport 

 

Askheim, O. P. (2003). Empowerment as guidance for professional social work: an act of 

balancing on a slack rope, European journal of social work, 6(3) 229-240. 

 

Gomez, D, J., Corbett, M., Bodnar, G., Rodriguez & Guevara, E, C. (2009). Resources and obstacles to 

developing and implementing: a structural intervention to prevent HIV in San Salvador, El Salvador. 

Soc Sci Med, s.56-80. doi:10.1016/j.socscimed.2009.10.029. 

 

Mcintosh, J., MacDonald F & McKeganey N. (2003). Dealing with the offer of drugs: the experiences 

of a sample of pre-teenage schoolchildren, International Journal of Drug Policy, 16 (2005) 37–45.  

 

Usher, K., Jackson, D & O’Brien, L. (2007). Fractured families: parental perspective of the effects of 

adolescent drug abuse on the family. Contemporary Nurse, 23: 321–330  

 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen: Det 

kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 6(4),1401-

7688  

 

 

 

http://www.can.se/PageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=svPageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=sv
http://www.can.se/PageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=svPageFiles/1704/CAN-rapportserie-75-ungdomars-drogvanor-1994-2003.pdf?epslanguage=sv
http://droginfo.com/pdf/publicerade_artiklar/Missbrukande_ungdomar.pdf
http://www.can.se/PageFiles/1669/CAN-rapportserie-87-drogvanor-i-gymnasiets-ar-2004.pdf?epslanguage=sv
http://www.can.se/PageFiles/1669/CAN-rapportserie-87-drogvanor-i-gymnasiets-ar-2004.pdf?epslanguage=sv


 
52 

 

 

Internetlänkar 

 

CAN utvecklar stödgrupper på nätet, (2013). [elektronisk]. 

http://www.can.se/sv/Nyheter/CAN-utvecklar-stodgrupper-pa-natet/  

Hämtad 25 Februari 2014 

 

Empowerment, 2014. [elektronisk]. 

http://www.ne.se/lang/empowerment 

Hämtad 3 Februari 2014 

 

Region Värmland, (2013). [elektronisk]. 

http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Vård,%20omsorg,%20folkhälsa%20oc

h%20Nya%20perspektiv/VOF_NP0905_Den_sarbara_familjen_slutdokument.pdf 

Hämtad 15 Februari 2014 

 

Resultat från ekonomiska utvärderingar av folkhälsoarbete i Sverige, (2010). [elektronisk]. 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/Resultat%20fr%C3%A5n%20ekonomi

ska%20utv%C3%A4rderingar%20av%20folkh%C3%A4lsoarbete%20i%20Sverige.pdf 

Hämtad 5 April 2014 

 

SOU 2001-44-08. Barn och unga: insatser år 2000. Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11621/2001-44-8_2001448.pdf  

 

SOU 2004-130-2. Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, Social Styrelsen. Från  

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10467/2004-130-2_20041302x.pdf  

 

http://www.can.se/sv/Nyheter/CAN-utvecklar-stodgrupper-pa-natet/
http://www.ne.se/lang/empowerment
http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Vård,%20omsorg,%20folkhälsa%20och%20Nya%20perspektiv/VOF_NP0905_Den_sarbara_familjen_slutdokument.pdf
http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Vård,%20omsorg,%20folkhälsa%20och%20Nya%20perspektiv/VOF_NP0905_Den_sarbara_familjen_slutdokument.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkhälsoarbete/Resultat%20från%20ekonomiska%20utvärderingar%20av%20folkhälsoarbete%20i%20Sverige.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkhälsoarbete/Resultat%20från%20ekonomiska%20utvärderingar%20av%20folkhälsoarbete%20i%20Sverige.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11621/2001-44-8_2001448.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10467/2004-130-2_20041302x.pdf


 
53 

SOU 2011-9-24. Stöd för barn i familjer med missbruk. Social Styrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18447/2011-9-24.pdf 

 

SOU 2012- 6-56. Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård 

eller boende. Socialstyrelsen Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18782/2012-6-56.pdf  

 

Stöd och hjälp till barn, unga och deras familjer, (2012). [elektronisk]. 

http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/   

Hämtad 14 Maj 2014 

 

Vad betyder empowerment?, (2012). [elektronisk]. 

http://www.folkhalsoguiden.se/sv/Publikationer/470/463/690/  

Hämtad 3 April 2014 

 

Välkommen till Internetgruppen aa12-steg, (2007). [elektronisk]. 

http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm  

(Hämtad: 25 Maj 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18447/2011-9-24.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18782/2012-6-56.pdf
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/
http://www.folkhalsoguiden.se/sv/Publikationer/470/463/690/
http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm


 
54 

 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Policy 

1. Finns det någon typ av dokument eller protokoll som ni följer när ni arbetar med dessa 

föräldrar? 

2. Hur upplever du stödet som erbjuds föräldrar ni har kontakt med? 

3. Har ni något samarbete med myndigheter eller andra organisationer när ni arbetar med 

föräldrarna?  

4. Hur hamnar en minderårig hos er? 

5. Vilka är era kriterier för de som ni ger stöd till? 

6. Vad anser du är viktigt i arbetet med dessa signifikanta andra till missbrukande barn? 

7. Hur finansieras er organisation? 

8. Hur sprider ni det budskap ni har?, hur gör ni er kända? 

 

Stöd 

9. Vilken typ av stöd erbjuder ni dem behövande? 

10.  Upplever ni att ni saknar verktyg i ert arbete för att ge stöd till dessa minderåriga? 

11.  Känner du att de unga som får stöd av er skulle vara  

12.  Känner du dig begränsad av din vilja att ge stöd kontra vad din yrkesroll har möjlighet till? 

13.  När ni försöker ge stöd till dessa familjer har nu/du stött på något hinder någon gång?  

14.   Upplever du att det finns en medberoendeaspekt gällande dessa ungdomar från familjens sida?   

15   Kommer ni i kontakt med familjer där både föräldrar/förälder och barn som missbrukar? 

16  Finns det ungdomar som missbrukar men som aldrig kommer in stödsystemet? Om nej; Vad 

beror det på? 

17 Finns det föräldrar som inte söker stöd till sina barn? Om nej; Vad beror det på? 



 
55 

 

Emotioner  

18. Hur handskas du med de emotioner du möter i arbetet? Kan du stänga av? 

19. Kan du anpassa din yrkesroll efter det behov som finns hos de föräldrar ni har kontakt med?  

20. Känner du att du kan koppla av och på yrkesrollen när du rör dig mellan arbetsplatsen och 

hemmet? 

21. Vad har ditt arbete för emotionell påverkan på dig som individ? 

22. Finns det någon utomstående att få prata med när ni känner behov av råd och stöttning 

23. . Finns det tillfällen då du känner begränsningar i din yrkesroll? 

 

Sociala relationer 

24. De sociala relationer ni möter i jobbet;stärks dessa genom ert svåra arbete? 

25. Tror ni att det finns förutfattade meningar om er yrkesroll? 

26. Hur gör ni för att öka den unges positiva sociala relationer o vardagslivet? 

27. Hur agerar ni för ärr bryta den unges och eller den vuxnes negativa mönster? 
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Bilaga 2 

Våra kategorier och matris 

Individens möjligheter Avsaknad av stöd Sociala relationer Organisationens 
stöd 

1A Ansvar under frihet 2A Samhällets 
strukturförändring 

3A Samarbete 4A  Gemenskap/ 
sammanhållning                                          

1B Gå på möten 2B Förtroende borta 3B Nätverk 4B Policydokument 

1C Se sitt ansvar 2C Anhöriga hålls 
utanför 

3C Påverkan på 
familjestrukturer 

4C Delad historia 
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 2D Förlorat mänskligt 
agerande 

3D Kommunikation 4D Anpassningsbara 

  
 
 
 

Selektiv 

 
 
 
 

kodning  

 

V 1C Denna person måste 

själv bestämma att denne vill 

sluta det är då jag kan börja 

hjälpa den 

FG 1C... men anledningen till 

att de inte kommer in i 

systemet kan det var för att 

föräldrarna är rädda själva 

att det är det som det grundar 

sig på. Också det att man är 

aktivt i ett missbruk.då är man 

ju väldigt egoistisk och så 

IN1C.  medberoende?`Och det 

är det som gör att det är så 

svårt att slita sig (tex från sitt 

barn).  

INBMn måste få prata av sig 

själv också. 

IN1C Jag försöker hjälpa dem 

som har tagit steget och göra 

nyktra aktiviteter. 

IN1A 1a. ja visst. Vi har bara 

ett krav och de tär att de inte 

ska vara alkohol eller 

drogpåverkade i lokalen. 

IN1A1a.Jag gick varje dag till 

Gripen och tog en 

spärrmedicin så kort som två 

månader. Så sade jag till 

doktorn att nu måste jag klara 

mig själv.. 

AN1C. Först måst man bli 

medveten om att man har ett 

problem och är diskriminerad 

FG2C.  jag tror att det 

de skulle önska ett 

bättre stöd för 

föräldrarna…. händer 

när en ungdom under 

18 år missbrukar så blir 

det en placering eller 

behandling och då kan 

föräldrarna glömmas 

bort 

FG2C vi ska tänka att 

familjen är ett system  

och att vi ska jobba  

med båda delarna 

(ungdom och föräldrar) 

IN 2D. Det är klart att 

man önskar mer.. Jag 

tänker mycket på 

barnen och det är ett 

svårt kapitel..... 

eventuellt svårt att 

erkänna. 

IN 2A . nej det är 

enklare nu. Debatten är 

mer öppen nu men 

kvinnorna har det 

jobbigt än. Det är 

mycket skuld och skam.  

AN3COch ibland tar 

det en generation att bli 

en sån som jag har 

blivit. Jag är inte 

uppvuxen i ett 

alkoholisthem men min 

V3C Dem är glada. 

Ibland sätter dom sig ner 

och umgås och tittar på 

sina barn när dom leker 

osv. 

FG3A Då samtalar vi 

oftast med föräldrarna, 

enskilda samtal. Så där 

har vi samverkan med 

kyrkan.  

FG3C och helheten för 

familjen är viktigt. Om en 

ungdom har ett 

riskbeteende kring ett 

missbruk eller vad det än 

kan vara så behöver 

föräldrarna också stöd 

precis som ungdomen. 

FG3B  Grupp  

verksamhet för bara 

föräldrar med liknande 

problem, för att få prata 

med varandra. Det kan 

jag känna blir en 

begränsning med 

resurser, att man ske 

kunna göra så mycket 

mer. 

FG3C oftast dem här 

barnen (som vi når via 

ljus punkten )når vi via 

skolan och det är oftast 

dem klassiska symtomen 

som många säger är adhd 

FG4b.(sammanhållning) 

Det är som en familj här.  

FG4B  när vi har en 

ungdom som har 

missbruks problem att vi 

gör så här och föräldrarna 

får det här. 

IN4D Mitt jobb är mobilt 

IN4A Här inne som vi 

kallar det kamrat stödet, 

så är det bara jag som 

utövar kamratstödet resten 

är damer som virka och 

sticka grupper. Det har 

blivit lite fel. Men det är 

en sak vi jobbar med. 

IN4C Delad historia 

...det finns 3 vägar att gå: 

1 antingen slutar han eller 

hon att dricka. 2 eller så 

går ni isär, 3 eller så lever 

ni som ni gör. Det finns 

inga mera vägar att gå. 

Det är hårt, men så är det. 

IN4D. ja kan säga det som 

en kvinna sa till mig det är 

så bra med dig för du 

kommer och hämtar mig 

och tar mig på vanliga 

saker. Helt enkelt, ut och 

fika, gå på bio, eller på 

någon marknad. 

IN4C Jag har varit i ett 

aktivtarbete. Vi har 
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eller illa hanterad av sin 

alkoholist eller så. Sedan 

måste man acceptera det för 

att sedan kunna agera 

AN1C. Det är samma tankar 

som när man flyger och de ger 

information att när 

flygmaskarna åker ner, hjälp 

dig själv först för att du sedan 

ska kunna hjälpa ditt barn. 

Det är samma sak här.  

AN1C. jag känner precis att 

om inte den anhöriga själv 

söker sig till al-anon eller till 

hjälp så finns det ingen heller. 

Både alkoholist och anhörig 

bör någon gång nå sin botten. 

Det är grunden.  

AA1A  Alkoholist som vi ser 

det i  AA är att alkoholism är 

en sjukdom, och det är ingens 

fels sjukdom. Man behöver ta 

eget ansvar för sitt liv som 

anhörig.   

AA1C. NEJ, vårat arbete är 

att stötta varandra och inte 

dem anhöriga. Nej då blir det 

fel igen. Var och en måste ta 

eget ansvar.  

AA1B. Och därför behöver 

dom träffa andra inte en 

alkoholist.  

Det finns ju ett program för 

anhöriga, i al- anon.  

AA1B När helst och var helst 

vill jag att AA ska finnas till 

hands. Den biten är viktigt 

(viljan att gå på möten är stor 

och efterfrågas) 

AA1B. Det som är underbart 

är att jag har hittat mig själv 

sen jag blev frisk jag har 

funnit Lillan. Jag har hittat 

mig. 

AA1B.   Osv nej det är ingen 

som brys sig om det, alla är vi 

lika värda. På AA möts man.  

Det är så stort som man inte 

kan fatta det. (att mötas för 

alla människor betyder olika 

saker, det är viktigt för att 

utvecklas men för dessa 

missbrukare är det deras liv 

och kan bli sjuka utan dessa 

möten.) 

AA1A..  alltså jag går på 

terapi under åren för att jag 

har ett tufft förflutet. Jag tar 

mamma var det. Det 

kan vara en 

familjegeneration. 

AN2D.nej, i regel så 

umgås vi inte på 

fritiden. Jag har mina 

al- anon vänner och jag 

umgås med dom under 

mötena. Det är inget 

tvång på något.  Sen 

finns det människor som 

bildar vänskaps band 

men det är inte syftet.  

AN2D. jag har lärt mig 

att stänga av när jag 

går hem. Men det finns 

några som inte klarar 

det. 

AN2B2b. 

 OM VI tog hjälp av 

staten , skulle dom 

börja påverka oss vårt 

innehåll och vår 

riktning.  

”MONEY TALKS”. Då 

är det heller inte säkert 

att man skulle våga gå 

på ett sådant möte för 

då pratar vi om en 

organisation, utan vi är 

en gemenskap.  

AN2A2a. finns det 

förutfattade meningar 

om al-anon?  

nej det tror jag, men jo 

hos enskilda människor. 

Alla människor i hela 

samhället ringer, vi har 

vår anonymitets 

principen som får allt 

fungera. Man skulle 

inte komma tillbaka på 

mötet för att det är 

skamfullt. 

AA2D.  och då har jag 

även kontakt med 

anhöriga. Eftersom jag 

får betalt. (förr hjälpte 

vi varandra utan att få 

betalt hade hon inte fått  

betalt skulle hon inte 

hjälpa anhöriga) 

AA2C. Så att öka 

förståelsen hos de 

anhöriga om att de 

också behöver ta tag i 

sitt liv och gå sin egen 

väg…. 

är precis samma symtom 

som att växa upp i en 

familj med psykisk 

ohälsa.eller missbruk det 

är ju samma symptom. Så 

många av dem stökiga 

barnen har ju bara en 

taskig familj uppväxt och 

dålig anknytning. 

FG3c.det handlar mycket 

om att att bygga deras 

självkänsla och få 

ungdomarna att förstå att 

hur bra dom är. Samma 

sak för föräldrar som har 

varit dåliga i sitt 

föräldraskap. Många utav 

dom vet inte sina ramar 

och endast fått höra dem 

negativa. Så med det där 

gjorde du jätte bra, 

kanon!. Påminna om att 

dem gör bra saker också. 

Alltså lyfta deras 

självförtroende. 

IN3A  Jag är med i flera 

föreningar för jag har ett 

mål, där jag vill att dem 

här olika Verdandi vi och 

länkarna och LP att vi 

ska jobba mer ihop. 

1N3B Jag springer på 

konferenser med ex 

biskopen 

IN3B.4d. ja kan säga det 

som en kvinna sa till mig 

det är så bra med dig för 

du kommer och hämtar 

mig och tar mig på 

vanliga saker. Helt enkelt, 

ut och fika, gå på bio, 

eller på någon marknad. 

IN3B vissa anser att man 

kan bota missbruket men 

att sätta in den i samma 

sociala nätverk?, man 

kanske ibland måste byta 

nätverk också. Kompisar. 

Bryta band.  

AN3B vi samarbetar inte 

med någon utan vi 

samverkar med AA. På så 

vis att vi har vissa 

kontakter. 

AN3C. Där AA och Al-

anon är med där alla får 

träffas alla tre 

generationer måste 

nattvandrat med poliser. 

IN4D jo sen så, vet dom 

att jag kan det, jag vet hur 

man pratar med folk. Det 

finns ju vissa knep… 

IN4A Ja, det är ju de här 

kamratstödsträffarna. 

Pizzakväll.l 

AN4C. Vår kunskap 

bygger på egna 

erfarenheter osv som vi 

vill dela med oss till andra 

i samma situation.  

AN4B.Alltså vi tar inte 

emot bidrag vi är 

självförsörjande. Vi lägger 

pengar i hatten har man 

inga så lägger man inga 

heller. Alla bidrar på sitt 

sätt. Det är ett viktigt 

fundament i al- anon.  

AN4B. ja på vår hemsida 

finns en flik som står 12 

steg (är vårt program som 

vi använder i våra möten 

att vi 'r maktlösa inför 

alkoholen) och 12 

traditioner. Vi använder 

dessa i vår personliga 

utveckling.  

AN4C.I våra 12 

traditioner så finns det 

lösningar på att folk har 

olika åsikter när det 

kommer mänskliga 

relationer.  I alanon har vi 

lärt oss att vara 

respektfulla mot varandra 

och alla får vara den dem 

är. Det är en viktig del. 

AN4A. sedan har vi dem 

12 traditionerna (bra till 

mkt)som är de riktlinjer 

som grupperna på mötena 

har för att främja harmoni 

och sammanhållning 

AN4A.vi träffas 5 gånger 

år på styrelse möten. Där 

vi delar med oss. Nationell 

service konferenser. För 

att utbyta erfarenhet 

lärdomar och kunskaper.  

AN4D4d. Jag är spindeln i 

nätet i många delar, men 

naturligtvis är jag 

utbytbar. Och den 

förmågan som jag har fått 

utveckla är att lyssna. Och 
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hjälp när jag vill ha hjälp. Det 

stora var för mig när jag kom 

och bad om hjälp och tog emot 

hjälpen.  

AA1B. Det är så tillåtande AA, 

man kan gå ner och gråta ut. 

För ingen ingen dömer.  

LF1B.Det är ju fantastiskt vad 

man kan få med sig och kan 

dela med sig utav. 

LF1C…det går ju inte att älta 

samma saker hela livet. Man 

måste ju gå vidare. Tanken är 

ju att vi SKA gå vidare. 

LF1C.Det händer att en 

återfaller. Då gäller det att 

komma upp på banan igen. 

LF1A.Det gäller att du är 

stark inuti. För att du är 

alkoholist . Du dricker inte. 

Blir erbjuden; nej, tack, jag 

dricker inte. 

LF1B. Det är en lång process 

för att få dem att inse att dem 

ska slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA2a. När jag kom dit 

1991 så fanns det ju 

inte lika mycket som det 

finns idag. Jag menar 

det är ju på tv och alla 

våra kända människor. 

Många känner till AA.  

AA3C. Det är inte 

heller lätt att som 

anhörig lämna en 

alkoholist. Det är inte 

så lätt att säga till sin 

15 åriga son att du får 

inte komma hit någon 

mer. Det är ju 

fruktansvärt, vem kan 

det?  

LF2A…det var bättre 

förr, med kommunen. Vi 

hade återkommande 

möten under åren. Det 

hänger på vilka som 

styr och vilket 

engagemang de har. 

LF2C.Håller man på 

med missbruk är det 

inte lätt. Det kan bli 

struligt (ang om vfr det 

är viktigt ibland att 

hålla anhöriga utanför 

situationen som sådan) 

LF2B (ang att så länge 

de inte har förtroende 

för sig själva så kan de 

inte göra ngt åt sin 

situation). Du kan inte 

tvinga någon. Det är ett 

val de gör själva. 

LF2C. Medberoende är 

att vara med och dölja.  

LF2A. Kan inte koderna 

i samhället.  

L2D. Vi har inga samtal 

med dem anhöriga och 

det kan jag sakna 

ibland. 

L2C. Anhöriga har det 

lika jobbigt dem, som 

står på andra sidan. 

L2C. Det är viktigt att 

jobba med 

medberoendet. 

 

 

 

 

 

 

tillfriskna för att det ska 

blir bra. 

AN3B. vi har redan 

verktygen, våran filosofi 

säger att det ska vara 

attraktion som får in 

barnen även anhöriga 

också. Men det är en liten 

gemenskap. Vi har en 

informationskommite. Vi 

jobbar på att påverka 

myndigheter, 

behandlingshem och vi 

bara berättar om 

oss,litteraturen och hur 

mötena har hjälpt oss.  

AA3DVi har även 

jourtelefonen som man 

kan ringa på som i andra 

län finns över hela riket 

också. Och det är inte 

ovanligt. Man söker även 

på internet. Man kan bara 

slå på alkohol  problem 

så kommer AA upp.  

AA3C. Som anhörig 

känner man otroligt 

mycket skuld och skam. 

Man är den del av det 

spel som alkoholisten 

spelar 

AA3C. när människan 

inte vill ha hjälp. Och då 

kan man inte hjälpa. 

Hindret är ju personen. 

Det är ju även här som 

anhöriga kommer in att 

dom inte backar. 

AA3C.friskt är att gå.  

AA3C. det som är viktigt 

för de anhöriga är också 

är hur vi numera 

hanterar våra liv. 

AA3D. Vi kan tipsa efter 

möten. Men vi går inte på 

så, för vem är jag som vet 

mer eller vet vad du 

behöver.  

Det här med att bryta 

mönster är svårt.  

LF3C. De som har lyckats 

bra med det 

anhörigstödet  är ju Al- 

anon 

LF3C.(ang att anhöriga 

är viktiga)….att de ska 

känna sig trygga och med 

det kommer förtroende 

att möta människor där 

dem är.  

AA4B.,  alltså jag är ju 

med i AA, vi är en 

självdrivande organisation 

vi samarbetar inte med 

någon myndighet. Det är 

ingen som får lön. 

AA4B. dem som byggde 

programmet, skrev 

programmet om en högra 

makt som benämns gud. 

Det tar ett tag innan man 

tar till sig programmet. 

Och det är så som man 

uppfattar den högra makt 

som bestämmer vad den 

är. 

AA4C. JUST den här 

identifikationen som är 

såpass viktig över huvud 

taget som du kan koppla 

till.  Alla har ju varit där 

då man inte kunde hantera 

alkoholen.  

AA4b.  alltså vi går inte in 

i dialog på möten, följer 

en viss manual och den 

bryter vi aldrig det är så 

viktigt.  HAN SOM kom in 

där var mitt emot, var ny 

och måste omhänderta ta 

de nya precis som vi blev 

omhändertagna. Det är ju 

fortsätt komma. Sen står 

det i vår litteratur, somliga 

av oss behöver mer hjälp 

än andra. 

LF4A.Sen har vi konvent 

på Gotland, då vi samlas 

från hela Sverige. 

LF4A.Vi bygger mycket på 

sociala festligheter o vi 

åker på riksträffar och 

sponsrar mycket. 

Länkarna har ett fint 

sommarhem i Skåne där vi 

betalar för resan och kan 

åka dit. 

LF4A. Att inte se på ned 

på någon. Alla kan göra 

bort sig eller misslyckas. 

LF4B Det var så vi byggde 

vår ekonomi. Det hela ska 

gå runt. 

LF4C. Då startade vi ett 

projekt; följeslagarna. Vi 

skickade folk till 
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om vi ska prata 

problematik eller vad som 

helst, ex, vi jobbar inte 

som tjänstemän utan som 

med människor. 

LF3B. Det bästa sättet att 

bevara nykterheten är att 

engagera dig i 

organisationen. Då kan 

du jobba med dig själv 

och få ett bra liv. 

LF3B. Exempelvis på 

lördag ska vi till bergvik 

och dela ut flygblad för 

att visa att vi finns och 

prata om verksamheten. 

LF3B. ...vet jag att en 

kille behöver avgiftning 

så vet jag att jag kan fixa 

det för att jag har såna 

trådar jag kan dra i. Det 

växer.  

LF3A. Vi har även 

hemtransporter från 

behandlingshem.  

LF3C. Hjälper vi en har 

vi gjort mycket.  

LF3D. Måste komma in 

vid rätt tillfälle.  

L3A. Men RIA och 

Stadsmissionen är 

medberoende. De ger 

kläder och mat och det är 

bara att fortsätta att dricka 

och missbruka. 

L3B. Man måste göra en 

livsviktig förändring.  

LF3D. på lördag ska vi ut 

på bergvik och dela ut 

blad (foldrar) att vi finns 

och prata om verksamhet.  

IN3C. Delad historia 

...det finns 3 vägar att gå: 

1 antingen slutar han 

eller hon att dricka. 2 

eller så går ni isär, 3 eller 

så lever ni som ni gör. Det 

finns inga mera vägar att 

gå. Det är hårt, men så är 

det. 

 

 

behandlingshem och så 

följer vi upp dem.  

LF4C. Jag tala inte om hur 

de ska leva. Jag kan bara 

tala om hur jag har gjort. 

L4B. Vi får 

föreningsbidrag.  

L4D. Dels försöker jag 

hitta en kontakt person i 

deras ålder, men annars 

försöker jag aktivera dem 

snabbt.  
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Bilaga 3 

 

Figur 1 och 2 

Sektor ett: Delen Anknytning handlar om de konventionella relationer individen har, till exempelvis 

skola, föräldrar och kamrater. 

Sektor två: Åtaganden avser de konforma förhållanden individen har, till exempelvis utbildning, arbete 

och sunda livsval. 

Sektor tre: Området som behandlar Delaktighet avser de konventionella engagemang individen har, till 

exempelvis skola, arbete och föreningslivsaktiviteter. 

Sektor fyra: Övertygelse avser med hur individenser på samhällsordningens legitimitet: 
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Bilaga 4 

Hämtad från Anonyma Alkoholisters hemsida, http://www.aa.se, 2014-05-28. 

 

AA:s Tolv Steg. 

Dessa steg är ett förslag för det personliga tillfrisknandet. 

 Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

 Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt 

förstånd. 

 Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade 

honom. 

 Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

 Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister 

och innebörden av dem. 

 Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

 Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

 Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda 

att gottgöra dem alla. 

 Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem 

eller andra. 

 Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel. 

 Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan 

vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra 

den. 

 När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi 

föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aa.se/
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AA:s Tolv Traditioner. 

Detta är de "regler", Traditioner, som är AA-gruppens rättesnöre. 

 Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknade beror på 

sammanhållningen i AA. 

 För vår grupp finns bara en högsta auktoritet, en älskande Gud, såsom han kommer till 

uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de 

styr oss inte. 

 Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. 

 Varje grupp skall vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper 

eller AA som helhet. 

 Varje grupp har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de alkoholister 

som fortfarande lider. 

 En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till 

närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem 

om pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte. 

 Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd 

utifrån. 

 AA bör alltid förbli icke-professionellt men våra servicecentra kan anställa personal 

för speciella uppgifter. 

 AA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för 

serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

 AA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn 

aldrig dras in i offentliga debatter. 

 Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt 

propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, film, 

radio och TV. 

 Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss 

ständigt om att ställa princip framför person. 

 

 

 



 

64 

AA:s Tolv Löften 

 Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka. 

 Vi vill inte beklaga det förflutna eller önska att helt stänga dörren om det. 

 Vi ska förstå ordet Sinnesro. 

 Vi ska få känna frid. 

 Det gör detsamma hur djupt vi sjunkit, vi ska få uppleva hur vår erfarenhet kan vara 

andra till hjälp. 

 Den där känslan av att inte vara till någon nytta och att tycka synd om sig själv 

kommer att försvinna. 

 Vi kommer att bli mindre egoistiska och istället intressera oss för andra. 

 Sökandet efter egna förmåner kommer att försvinna. 

 Hela vår inställning till och synen på livet kommer att förändras. 

 Rädslan för människor och ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss. 

 Vi kommer att intuitivt veta, hur vi ska handla i situationer, som förut brukar göra oss 

osäkra. 

 Vi ska plötsligt inse att Gud gör för oss, vad vi inte kan göra för oss själva. 

 


