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Sammanfattning  
 
Titel: “Man får inte glömma de anhöriga” - en kvalitativ studie om hur anhöriga till unga 
vuxna med missbruksproblematik upplever stöd.  
Sidantal:     40   
Författare:     Josefin Larm och Julia Johansson   
Handledare:     Anette Bolin  
Examinator:     Martin Molin   
Datum:     Juni 2017 
 
Kring en person med missbruksproblematik finns det ofta en eller flera anhöriga som 
påverkas av missbrukets konsekvenser och riskerar att drabbas av psykisk, fysisk samt social 
problematik (Melin & Näsholm 1998; Socialstyrelsen 2014). Den här kvalitativa studien 
undersöker hur anhöriga till närstående med missbruksproblematik upplever det arbetssätt 
som personalen har på verksamheten Eken. Eken arbetar främst mot unga vuxna med 
missbruksproblematik och syftar till att ha ett arbetssätt präglat av tillgänglighet och 
flexibilitet. Verksamhetens arbete syftar även till att involvera och erbjuda stöd till de unga 
vuxnas anhöriga. Syftet med vår studie är att undersöka hur anhöriga till unga vuxna med 
missbruksproblematik beskriver personalens arbetssätt och hur de upplever att arbetssättet 
påverkar det egna välbefinnandet samt förmågan att stödja sin närstående. Studiens 
frågeställningar är följande: Hur beskriver anhöriga utformningen av det stöd personalen 
erbjuder dem? Hur beskriver anhöriga att personalen uppmärksammar de anhörigas behov 
relaterat till det egna välbefinnandet? Hur beskriver anhöriga att personalen 
uppmärksammar de anhörigas behov relaterat till deras förmåga att stödja sin närstående? 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsansats. För 
insamling av empiriskt material genomfördes fem kvalitativa intervjuer med fem anhöriga, 
vilka har pågående, avslutande eller avslutad kontakt med Eken. Med en strävan efter att 
skapa förståelse för intervjupersonernas upplevelser valde vi att analysera studiens resultat 
utifrån symbolisk interaktionism, ett perspektiv som ämnar beskriva sociala verkligheter med 
fokus på̊ interaktion och samspelsprocesser (Trost & Levin 2010). De centrala begrepp som 
användes var coping, delaktighet, kommunikation, allians samt medberoende. Tidigare 
forskning är begränsad och visar att stöd för vuxna anhöriga till personer med 
missbruksproblematik är ett område som är åsidosatt och där det finns ett behov av att 
utvecklas. Vid analysering av studiens resultat användes tematisk analysmetod med vilken vi 
avsåg att bearbeta materialet för att finna återkommande teman i den insamlade empirin. 
Studiens resultat visar att intervjupersonerna beskriver personalens arbetssätt som engagerat, 
respektfullt och behovsanpassat. Det visar sig även att arbetssättet innefattar möjlighet till 
kontakt med personalen när som helst under dygnet vilket intervjupersonerna beskriver som 
en trygghet. Samtliga intervjupersoner uttrycker att kontakten bidrar till minskade känslor av 
ensamhet och rådlöshet samt att de upplever sig delaktiga i sin närståendes 
behandlingsprocess. Från resultatet framkommer även att intervjupersonerna kan tillgå stöd i 
hur de kan bemöta sin närstående genom bland annat rådgivning.  
 
Nyckelord: anhörigstöd, missbruk, unga vuxna, tillgänglighet, bemötande, coping.   
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Abstract  
 
English title: “You should not forget the relatives” - a qualitative study about how relatives’ 
of young adults with a drug addiction experience support.  
Number of pages:    40    
Authors:     Josefin Larm and Julia Johansson   
Supervisor:     Anette Bolin  
Examiner:     Martin Molin   
Date:     June 2017 
 
In the surroundings of every person with a drug addiction there is often one or many people 
that suffer from the consequences of their relative’s addiction and are at risk of mental, 
physical and social problems (Melin & Näsholm 1998; Socialstyrelsen 2014). The aim of this 
study is to examine how relatives are affected by having someone close with a drug addiction 
and what their interpretations are regarding the support they receive from the organisation 
called Eken. Eken works mainly with young adults with drug addiction and the organisation 
aims at having an approach characterized by accessibility and flexibility as well as 
commitment and support to the young adults’ relatives. The main questions of this study are 
as follows: How do relatives describe how the work that the staff is doing is formed? How do 
relatives describe what the staff is doing to acknowledge the needs related to their own well-
being? How do relatives describe how the staff acknowledges the need related to the 
relatives’ ability to support their close relative? Based on the aim of this study a qualitative 
research approach was chosen. The collection of the empirical data was made through five 
semi-structured interviews with five relatives. All informants have ongoing, terminating or 
terminated contact with Eken. In order to create an understanding of what the informants 
share, we have analyzed the results of the study based on symbolic interactionism, which is a 
perspective aiming at describing social realities with a focus on the interaction processor 
(Trost & Levin 2010). The main notions used are coping, participation, communication, 
alliance and codependency. We discovered that previous research is limited but shows that the 
area is neglected. When analyzing the results of the study, a thematic analysis method was 
used. To process the material we looked for recurring themes in the collected material. The 
results of the study show that the informants describe the staff's way of working as 
committed, respectful and need-oriented. The working method includes the possibility of 
contacting staff at any time during the day, which they describe as a security. All informants 
express that the contact includes both involvement in the young adults’ treatment process and 
reduced feelings of loneliness and perplexity. The results also show that the informants can be 
supported with how they can deal with their relatives through advice among other things.  
 
Keywords: relative support, drug addiction, young adults, accessibility, treatment, coping.  
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Inledning 
 

“Behovet av ett gott stöd för de personer som ger stöd, omsorg eller vård till en närstående 
har blivit alltmer uppenbart. Ett sådant stöd är viktigt både för de anhöriga eller andra 

personer och för samhället. För dessa handlar det om att få stöd och känna uppskattning för 
de åtgärder som han eller hon gör för sin eller sina närstående. Det handlar också om den 
anhörigas eller annan persons behov av vila, att få tid över för personliga angelägenheter 

men även om kunskaper och färdigheter för att kunna behärska situationen på bästa sätt. För 
samhället är det också angeläget att stödja anhöriga eller annan person för att förebygga att 

han eller hon själv ska behöva söka vård eller stöd.” 
(Regerings proposition 2008/09:82 s. 5) 

 
Citatet ovan kommer från regeringens proposition som låg till grund för 10§ 5 Kap i 
socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 10§, 2009:549). Förslaget som trädde i kraft den 1 juli 2009 
innefattar att socialnämnden är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som stödjer eller vårdar 
en närstående. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 1970-
talets början producerat rapporter om hur drogutvecklingen i Sverige ser ut. De mest aktuella 
siffrorna från 2014 visar att 25 procent (ca 2,3 miljoner) av Sveriges befolkning berörs av 
missbrukets konsekvenser (Leifman & Raninen 2014). Socialstyrelsen lyfter fram att personer 
som lever kring en individ med missbruksproblematik löper större risk att drabbas av psykisk, 
fysisk och social problematik (Socialstyrelsen 2014). Trots lagen om kommuners skyldighet 
att erbjuda stöd till anhöriga till personer med missbruksproblematik är stödet bristande eller 
icke existerande i vissa kommuner och verksamheter (ibid.). Det finns även ett begränsat 
kunskapsstöd om hur anhöriga upplever stöd i verksamheter som beskriver ett arbetssätt 
präglat av stöd till anhöriga (ibid.), vilket också var upprinnelsen till vår studie. Studien 
initierades av verksamheten Eken som arbetar med unga vuxna som har 
missbruksproblematik samt syftar till att uppmärksamma och erbjuda stöd till deras anhöriga. 
Eken kontaktade högskolan och föreslog en undersökning kring de anhörigas upplevelser av 
personalens arbetssätt. De var särskilt intresserade av att få kunskap om betydelsen av att de i 
sitt arbetssätt fokuserar på hög tillgänglighet samt flexibilitet.   

Under vår utbildning har det genomgående talats om vikten av att ha en helhetssyn 
samt om värdet i att arbeta förebyggande för minskad ohälsa hos människor. Då antalet 
personer som påverkas av en individs missbruksproblematik är många samt att forskning visar 
att anhöriga är viktiga komponenter för sin närstående (Ewertzon et al. 2010) anser vi att 
ytterligare fokus behöver riktas mot målgruppen. Vår förhoppning är att studien kan användas 
som ett bidrag till kunskapsbildningen kring anhörigstöd för att bidra till utvecklandet av en 
stödjande praktik som främjar hela nätverkets välmående.   

Bakgrund  

Anhörigperspektiv 
Anhörig definieras i den här studien som den som vårdar eller stödjer en närstående där det 
föreligger en relation i form av familjeband, partnerskap eller vänskap (Matheny 2013). 
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Omkring en person med missbruksproblematik finns det ofta en eller flera anhöriga där 
relationen är komplex. Anhöriga upplever ofta känslor som oro, skam, skuld och ångest över 
sin situation. I vissa fall utvecklas även fysiska och psykiska symtom som resultat av de 
känslor som anhöriga ställs inför (Melin & Näsholm 1998; Skårner 2001). Det är vanligt att 
fokus främst hamnar på processen som personen med missbruksproblematiken genomgår 
samt dennes mående. Det glöms ofta bort att även de anhöriga kan genomgå en kris och vara i 
behov av stöd (Melin & Näsholm 1998). Författarna lyfter fram att det kan vara av värde att 
uppmärksamma samt involvera anhöriga i sin närståendes behandlingsprocess. Det finns då 
möjlighet att erbjuda dem emotionell och praktisk avlastning. Det kan även vara 
betydelsefullt att bidra med information och kunskap kring drogers effekter så att de anhöriga 
får hjälp att förstå att den närståendes reaktioner och handlande beror på fysiologiska orsaker 
(ibid.). Detta redogör även Winqvist (2011) för och lyfter fram att det är svårt för anhöriga att 
identifiera vilket typ av stöd som de är i behov av. Winqvist (2011) menar vidare att de 
insatser som vanligtvis efterfrågas är avlastning som är lättillgänglig, flexibel och av hög 
kvalité. Samtidigt finns det ett behov av information och kunskap kring problematiken, att bli 
bekräftad, uppskattad samt att det finns någon att prata med.  

Efter att bestämmelsen i 10§ 5 Kap i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 10§, 2009:549) 
godkänts fick socialstyrelsen i uppdrag att framställa och informera om vägledning för 
utförandet av bestämmelsen bland kommunerna. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att utföra 
uppföljning och utvärdering av effekterna som lagförändringen förde med sig (Socialstyrelsen 
2016). År 2013 publicerades “Stöd till anhöriga - vägledning för kommunerna för tillämpning 
av 5 kap. 10 § SoL” (Socialstyrelsen 2013). Trots denna vägledning har kommunerna kommit 
olika långt i processen att förverkliga stödet till anhöriga i socialtjänstens verksamheter. 
Socialstyrelsen (2016) lyfter fram att en förutsättning för att i praktiken kunna erbjuda stöd till 
anhöriga är att det finns ett anhörigperspektiv. Ett anhörigperspektiv innefattar att familj och 
andra betydelsefulla personer i den enskilda individens omgivning uppmärksammas, bemöts 
med respekt och under processen involveras i stödet. Det handlar även om att uppmärksamma 
de anhörigas resurser som kan bidra till positiva förändringar i den närståendes 
behandlingsprocess.   

NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) är en nationell satsning för forskning 
kring anhöriga som initierats på uppdrag av Socialstyrelsen. NKA har fokus på anhörigstöd 
med såväl nationella som internationella exempel sammanvävt med vetenskaplig data. NKA 
publicerar med jämna mellanrum kunskapsöversikter kring olika typer av anhörigstöd 
(Nationellt Kunskapscentrum 2017). Anhörigstödet är uppdelat mellan olika anhöriggrupper, 
såsom anhöriga i kontakt med äldreomsorgen, till personer med psykisk ohälsa och anhöriga 
till personer med funktionshinder. Denna aspekt är intressant för vår studie då det i NKAs 
forskning saknar exempel på forskning gällande anhöriga som är vuxna och har närstående 
med missbruksproblematik.  

Verksamheten Eken  
Eken erbjuder behandling och stöd till unga vuxna med missbruksproblematik och de arbetar 
på uppdrag av Individ- och familjeomsorgen. Insatsen som är frivillig innefattar att de unga 
vuxna tillsammans med personalen strävar efter ökad motivation till positiva förändringar i 
deras liv. Ekens arbete strävar efter att utgå ifrån ett helhetsperspektiv där stödet anpassas 
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utefter individens aktuella behov, de resurser som individen erhåller samt vilken förmåga att 
bidra till förändring som individen besitter. En viktig aspekt i Ekens arbete handlar om att 
sträva efter att involvera och stödja de unga vuxnas anhöriga. Arbetet syftar till att innefatta 
hög tillgänglighet och flexibilitet för både den unga vuxna samt för de anhöriga. Personalen 
beskriver att flexibilitet innebär att stödet anpassas efter varje enskild individ och 
tillgänglighet beskrivs i form av att individen erbjuds stöd genom både telefonkontakt och 
träffar utöver kontorstider. Personalen menar att detta arbetssätt möjliggör för dem att på ett 
dynamiskt sätt följa och stötta såväl den unga vuxna samt den anhöriga i processen i och till 
förändring. 

Studiens relevans för socialpedagogik 
Det socialpedagogiska arbetet handlar bland mycket om att lyfta fram, stödja och samverka 
till att individer och grupper utvecklar sina egna resurser (Cederlund & Berglund 2014; 
Eriksson, Hermansson & Münger (red.) 2004). Cederlund och Berglund (2014) menar att det 
är av vikt vid socialpedagogiskt arbete att se till hur utformningen av förändringsarbetet är för 
att på bästa möjliga sätt kunna fungera som ett stöd för den enskilde. Det socialpedagogiska 
arbetet innefattar både att kunna uppfatta och synliggöra vad det är som kan tänkas hindra 
utvecklingen av den enskildes egna resurser, såväl som att kunna beakta de möjligheter som 
finns till utveckling. Författarna menar att vad som utmärker socialpedagogiskt arbete är att 
kunna urskilja vilka möjligheter och hinder som finns för att sedan utifrån det hitta möjliga 
vägar till förändring och utveckling (Cederlund & Berglund 2014). Med grund i dessa 
utmärkande drag hos socialpedagogiken fokuserar den här studien på vilken betydelse 
personalens arbetssätt har för de anhörigas välbefinnande samt förmåga att stödja deras 
närstående. 

Berglund (2000) menar att ett socialpedagogiskt förhållningssätt handlar om att 
socialpedagogen behöver komma nära den enskilde individen för att påverka och inspirera till 
förändring. För att komma nära den enskilde behöver socialpedagogen beakta den enskildes 
åsikter, tankar och önskemål. Detta blir möjligt då socialpedagogen besitter kunskap och 
förståelse för den enskildes livsvillkor samt vilken roll samhället har kopplat till livsvillkoren. 
Som vi tidigare nämnt har samtliga kommuner i Sverige ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd 
till anhöriga som har närstående med missbruksproblematik. Enligt Eriksson och Markström 
(2000) har socialpedagogen i uppdrag att agera stödjande, bidra med ökad inspiration samt att 
mobilisera människor. Då det kring varje person med missbruksproblematik ofta finns en eller 
flera anhöriga som lider av missbrukets konsekvenser har socialpedagoger som arbetar i 
verksamheter för personer med missbruksproblematik även till uppgift att uppmärksamma de 
anhöriga som är i behov av stöd. Genom att uppmärksamma de anhöriga finns det en 
möjlighet att bidra till ökat välbefinnande för den anhörige men även att få kunskap från ett 
annat perspektiv, vilket den anhöriga besitter. Med ett socialpedagogiskt och holistiskt 
förhållningssätt kan socialpedagogen vara med och bidra till ökad kunskapsbildning vad 
gäller anhörigstöd. 
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Syfte och frågeställningar  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik 
beskriver personalens arbetssätt och hur de upplever att arbetssättet påverkar det egna 
välbefinnandet samt förmågan att stödja sin närstående. 

Frågeställningar 
• Hur beskriver anhöriga utformningen av det stöd personalen erbjuder dem?  
• Hur beskriver anhöriga att personalen uppmärksammar de anhörigas behov relaterat 

till det egna välbefinnandet?  
• Hur beskriver anhöriga att personalen uppmärksammar de anhörigas behov relaterat 

till deras förmåga att stödja sin närstående?  

Tidigare forskning 
Forskning inom missbruksområdet och om befintliga stödinsatser handlar till största del, både 
nationellt och internationellt, om de insatser som riktas till personen med 
missbruksproblematiken. Flertalet studier benämner bristen på forskning kring stödinsatser 
för anhöriga till personer med missbruksproblematik samt lyfter fram värdet av att utveckla 
forskningen inom ämnet (se Butler & Bauld 2005; Hansson 2007; Stenius 2006; Usher, 
Jackson & O ́Brien 2005). Internationell och nationell forskning lyfter mestadels fram 
anhörigas upplevelser av sin situation samt vilken påverkan missbruksproblematiken har på 
dem. Butler & Baulds (2005) studie, som är en av få, har fokus på anhörigas upplevelser av 
stöd och stödinsatser som riktas mot dem som anhöriga. Vi har funnit att det råder en brist på 
ytterligare forskning kring anhörigas upplevelser av stödinsatser. I första hand har vi valt att 
använda oss av forskning som riktas mot anhöriga till personer med missbruksproblematik 
och i andra hand forskning om anhöriga till närstående med psykisk ohälsa. Då forskning 
inom ämnet varit begränsat har vi även valt att inkludera forskning som publicerats längre bak 
i tiden. Vi motiverar detta val på grund av bristen på relevant och nyproducerad forskning.   

Stöd till anhöriga 
En del av den forskning som vi har tagit del av belyser vad stödinsatser för anhöriga har 
bidragit till. Butler och Bauld (2005) genomförde en studie i en verksamhet i Storbritannien 
för föräldrar till barn med heroinmissbruk. Författarna redogör för att anhöriga till personer 
med missbruksproblematik ofta förbises i planering av och i stödinsatser. Syftet med studien 
var främst att undersöka den roll som verksamheten haft när det kommer till att ge stöd till 
föräldrarna. I studien framkommer bland annat att föräldrarna hade en bristande kunskap om 
droger och att det var svårt att söka hjälp då många vill klara sig själva samt att de inte visste 
vart de kunde vända sig för stöd. Resultatet visar att föräldrarna ansåg att verksamheten gett 
goda resultat i form av att de fått mer kunskap om droger, att samtalskontakten med 
verksamheten bidragit till minskad känsla av isolering samt att de fått större empati för sitt 
barn. Föräldrarna beskrev även att verksamheten fungerade som en plats för öppna 
diskussioner kring barnets missbruksproblematik. Stödet från verksamheten hade även 
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bidragit till att föräldrarnas emotionella hälsa lyfts fram samt hur de på ett bra sätt kunde 
utgöra ett stöd för sitt barn. Butler och Bauld (2005) menar att viktiga faktorer för ett 
välfungerande arbete med anhöriga är att kunna erbjuda stöd till dem, att det finns en 
samverkan och flexibilitet mellan verksamheter och myndigheter samt rätt sorts utbildning 
hos personal inom verksamheterna. Författarna menar även att arbetet med anhöriga bidrar till 
ett större och mer utvecklat socialt nätverk för individen med missbruksproblematiken (Butler 
& Bauld 2005).  

Orford et al. (2009) lyfter också fram positiva upplevelser av stödinsatser från två 
verksamheter där arbetssätten syftar till att uppmärksamma de anhöriga. Författarna belyser i 
sin studie resultatet från en utvärdering av ett två år långt projekt som gjorts med två 
specialistteam som inriktar sig på missbruksbehandling. Syftet med projektet var att utveckla 
de båda teamens arbetssätt till att använda sig av en bredare praktik gällande att 
uppmärksamma samt involvera familjemedlemmar till personer med alkohol och 
narkotikaproblematik i behandlingen. Resultatet av utvärderingen visar att projektet lyckades 
förändra de båda teamens arbetsformer i önskad riktning, vilket var att utveckla arbetet 
gentemot familjemedlemmarna (ibid.). I studien redogör författarna för det familjeorienterade 
behandlingsarbetet som har utförts i de båda teamen samt för upplevda förmåner som visat sig 
under projektet. De lyfter fram att familjemedlemmarna upplevde att det familjeorienterade 
arbetssättet bidrar till att de kände sig uppmärksammade samt att deras medverkan och åsikter 
i behandlingsprocessen uppskattades. De anhöriga fick även tillgång till information och 
kunskap kring sin närståendes problematik och behandlingsprocess vilket utvecklade en 
förståelse för vad deras närstående går igenom. Resultatet visar även att familjemedlemmarna 
fick stöd i att tillsammans med sin närstående hantera konflikter som uppstår vilket bidrar till 
att relationen mellan anhöriga och närstående kunde förbättras (ibid.).   

Sammanfattningsvis kan vi utifrån dessa två studier redogöra för vikten av att personal 
som arbetar mot individer med missbruksproblematik uppmärksammar samt erbjuder stöd till 
deras anhöriga. Vi kan konstatera att stödinsatser i form av exempelvis samtalskontakt bidrar 
till ökad information kring substanser vilket kan resultera i att anhöriga utvecklar större 
förståelse och empati för sina närstående. Stödet kan även resultera i att de anhörigas 
emotionella välmående uppmärksammas samt bidrar till minskad känsla av isolering. Vi kan 
också fastställa att den upplevda känslan av delaktighet i sin närståendes behandlingsprocess 
är en viktig aspekt för de anhöriga. Genom att involvera den anhörige i behandlingsprocessen 
kan en förbättrad relation utvecklas mellan anhörig och närstående. 

Anhörigas välbefinnande vid stödinsatser 
Annan forskning som vi tagit del av belyser vikten av att involvera anhöriga i deras 
närståendes behandlingsprocess för att både öka det egna välbefinnandet samt förmågan att 
kunna stötta deras närstående i den situation där de befinner sig.  

I en studie av Orford et al. (2010) diskuteras orsakerna till varför anhöriga har blivit 
försummade i sammanhang kring det sociala arbetet. Författarna menar att det beror på 
bristen av arbetsmodeller kring området med missbruksproblematik där anhöriga 
uppmärksammas samt involveras. Stressrelaterade copingstrategier har växt fram under den 
senaste tiden inom psykologin och även inom andra relaterade områden. Tanken är att dessa 
copingstrategier ska användas vid olika typer av situationer som individen kan ställas inför i 
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det vardagliga livet som utgör allvarliga och stressfyllda omständigheter eller långvariga 
motgångar (ibid.). I sådana situationer omfattas bland annat att leva nära en person som 
handskas med missbruksproblematik. SSCS (stress-strain-coping-support model) lyfter fram 
att anhöriga som har en närstående med missbruksproblematik riskerar att hamna i en 
stressfylld och ångestfylld vardag som kan utveckla psykisk ohälsa. Med hjälp av socialt stöd 
av god kvalité, vilket innefattar emotionellt stöd och tillgång till relevant information, kan de 
anhöriga utveckla förmågan att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer 
(ibid.). Författarna menar att den moderna historien av professionellt förhållningssätt kring 
anhöriga har dominerats av ett tankesätt som menar att negativa förutsättningar i 
familjeförhållandena har påverkat den aktuella situationen. Det påståendet grundas i en bild 
av att föräldrar till unga som missbrukar på något sätt har misslyckats i uppfostran och sitt 
föräldraskap (ibid.). Den här negativa synen på familjemedlemmar är genomträngande och än 
idag blir anhöriga ofta negativt stämplade. SSCS ser dock på anhöriga som vanliga människor 
som kämpar med att bemästra stressrelaterade omständigheter som uppstått utan deras 
påverkan. 

Ewertzon et al. (2010) lyfter i sin studie fram vikten av att involvera anhöriga när en 
individ drabbas av psykisk ohälsa. Forskarna redogör för hur det sociala nätverket omkring 
individen många gånger reduceras och att de som blir kvar i omgivningen ofta är de anhöriga. 
De anhörigas sociala, emotionella och praktiska stöd framställs som väsentlig i individens 
utveckling mot tillfrisknande. Hur de professionella bemöter de anhöriga är väsentligt för att 
de anhöriga ska kunna utgöra ett stöd för sina närstående. Ewertzon et al. (2010) lyfter fram 
begreppet alienering, som innebär känslan av främlingskap, för att undersöka hur anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa upplever bemötandet inom psykiatrin. Ewertzon et al. (2010) 
menar att de anhörigas känsla av upplevd delaktighet kan främjas genom god kommunikation 
präglad av respekt från professionella inom vården. De lyfter även fram att en pågående 
kontakt mellan de professionella och de anhöriga där närvaro, lyhördhet, engagemang och 
uppmuntran är betydelsefullt. Då de anhöriga upplever ett dåligt bemötande kan det således 
leda till en känsla av alienering, maktlöshet och social isolering (ibid.). Resultaten i studien 
visar att majoriteten av de anhöriga erfarit negativt bemötande från professionella inom den 
psykiatriska vården. Ett framstående antal av de anhöriga upplevde känslan av att de inte var 
tillräckligt delaktiga i sin närståendes vårdplan, vilket resulterade i känslor av maktlöshet. 
Författarna betonar det faktum att det finns ett behov av att delge kunskap om de anhörigas 
negativa erfarenheter i vårdsammanhang i syfte att upplysa vilken inverkan de professionellas 
bemötande kan ha på anhöriga (Ewertzon et al. 2010).  

I en studie som har utförts av Marks et al. (2012) strävade författarna efter att 
identifiera, bekräfta samt utveckla tidigare forskning av begreppet medberoende. Detta 
gjordes genom en enkätundersökning som syftade till att mäta och finna samband mellan 
olika variabler. Marks et al. (2012) studie visar tre faktorer som var tydligt framstående bland 
informanterna från CoDA (Co- Dependent Anonymous) som deltog i deras studie. De tre 
faktorerna var self-sacrifica som innefattar att individen sätter andras behov framför sina 
egna. Interpersonal control innebär att individen är övertygad om att ha förmågan att kunna 
lösa andras problem och även kontrollera deras beteende. Till sist emotional suppression som 
handlar om att individen medvetet förtrycker sina egna känslor. Studien visade även att de 
individer som deltog i undersökningen som hade ett starkare resultat på skalan av 
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medberoende även påvisade större benägenheter av ångest, stress, depression och låg 
självkänsla (Marks et al. 2012).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ovanstående forskning visar att anhöriga 
som fått stöd i att utveckla copingstrategier kan bättre bemöta och hantera situationer som 
upplevs som stressfyllda och känslomässigt utmanande. Forskningen redogör för att en 
professionell kontakt präglad av lyhördhet, engagemang, närvaro och uppmuntran kan bidra 
till minskade känslor av maktlöshet, främlingskap och social isolering. Samarbetet med 
anhöriga kan även bidra till ett gynnsamt resultat för den närståendes behandlingsprocess. När 
de anhöriga får professionellt stöd för deras välmående samt stöd i att utveckla ett 
konstruktivt sätt att förhålla sig mot den närstående kan anhöriga fungera som resurs för deras 
närstående. Forskningen redogör även för begreppet medberoende och dess konsekvenser för 
de anhörigas välmående samt eventuella hinder som kan finnas i vägen för den anhörigas 
förmåga att stödja sin närstående. 

Anhöriga som resurs  
En del av den forskning som vi tagit del av belyser vikten av att använda nätverket som resurs 
för att stödja individer med missbruksproblematik. Hornberger och Smiths (2011) studie från 
USA handlar om betydelsen kring att involvera familjemedlemmar i behandling för unga med 
missbruksproblematik. I studien genomfördes fokusgruppsintervjuer och öppna möten med 
familjemedlemmarna. Enligt författarna är familjen den mest betydelsefulla resursen i den 
ungas behandlingsprocess. För att få ett gott resultat menar författarna att det i 
behandlingsplaneringen är grundläggande att involvera familjen (ibid.). Detta är viktigt för att 
familjen skall få förståelse för och kunskap om den process som den unga genomgår, vilka 
konsekvenser som missbruket för med sig samt vad behandlingen innebär. Författarna menar 
att för att kvalitén i behandlingsarbetet ska förbättras är det nödvändigt att 
familjemedlemmarna är involverade. Oavsett hur väl familjen fungerar, så påverkas samtliga 
familjemedlemmar av problembeteenden, på lika eller olika sätt. I de fall då stödet vill nå 
hållbara resultat som förbättrar både hälsa och välmående hos personen med missbruket, då 
måste familjen, oavsett om familjen är del av problemet eller inte, vara en del av lösningen 
(ibid.). Resultatet visar också att när familjemedlemmarna upplever att de har kraft, mål och 
resurser kan de utgöra ett bättre stöd för den unga. Genom familjens engagemang och 
professionellas arbete kan de tillsammans utveckla ett samarbete som bidrar till att expertis, 
resurser och erfarenheter kommer samman vilket i sin tur kan leda till återhämtning och 
förbättrad behandlingsprocess för den unga. De menar även att när familjen är mer involverad 
så har familjemedlemmarna större inflytande över behandlingsplanen vilket kan leda till att 
familjemedlemmarna upplever ökad motivation samt delaktighet och det kan bidra till bättre 
resultat i behandlingsprocessen (ibid.). I de fall när familjemedlemmarna känner sig hjälplösa 
och utan resurser att hantera situationer med den unga kan de känna hopplöshet inför en 
förbättrad situation för deras närstående. Familjemedlemmarna uttryckte även att de kan 
känna stress och oro över att inte veta vart de ska vända sig för att få stöd.  

I Usher, Jackson och O’Briens (2005) studie från Australien lyfter författarna också 
fram betydelsen av att uppmärksamma positiva resurser i familjen. Författarna menar att det 
ofta skapas stigma vid droganvändande inom familjen, vilket kan leda till höga stressnivåer 
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för familjemedlemmarna. Författarna menar att det därför är av värde att uppmärksamma 
positiva styrkor hos familjemedlemmarna, vilket kan göras genom att se vad familjen har för 
resurser. När professionella uppmärksammar familjens resurser istället för att lägga fokus på 
dysfunktionella faktorer kan de fokusera på vad som kan fungera som ett främjande stöd för 
personen med missbruksproblematiken (Usher, Jackson & O’Brien 2005). 

I Skårners (2001) studie studeras sociala nätverk hos 29 personer med 
missbruksproblematik och betydelsen av dessa nätverk i deras liv. Skårner (2001) menar att 
det för individer som har en nära relation till en person med missbruksproblematik kan 
innebära en relation förknippad med skuld, skam och konflikter. För att anhöriga ska fungera 
som en resurs för sin närstående bör de få tillgång till professionellt stöd och hjälp för att få 
kunskap om hur de på ett konstruktivt sätt kan förhålla sig gentemot sin närstående. Utifrån 
studien drar Skårner slutsatsen att det är av vikt att engagera det informella nätverket i 
behandlingsarbetet för att de anhöriga ska kunna fungera som stöd (Skårner 2001).  

Bangura, Arvidsson och Åkerström (2000) redovisar i sin rapport med syftet att 
beskriva hur personal på särskilda ungdomshem arbetar med anhöriga. Studien undersöker 
både hur personalen uttrycker att de arbetar med anhöriga samt hur anhöriga och klienter 
upplever att personalen arbetar. Något som framkommer i studiens resultat är att personalen 
anser att kontakten med de anhöriga är en förutsättning för att arbetet med klienten ska 
resultera i en förändring. Det lyfts även fram att kontakten medför en förändring hos de 
anhöriga, vilket kan vara betydelsefullt när klienten ska återvända tillbaka till hemmet och de 
anhöriga ska utgöra ett stöd för sin närstående (Bangura, Arvidsson & Åkerström 2000). 

Sammanfattningsvis kan vi genom forskningen ovan konstatera att de kan vara 
grundläggande att i behandlingsplaneringen involvera familjen. För att anhöriga ska kunna 
utgöra ett stöd för sin närstående kan deras engagemang och de professionellas arbete 
tillsammans utveckla ett samarbete som kan leda till återhämtning och förbättrad 
behandlingsprocess för den unga. Forskningen som vi har tagit del av är betydelsefull för vår 
studie då den redogör för vikten av att uppmärksamma och involvera anhöriga. Detta är något 
som verksamheten Ekens arbete syftar till. Vi anser att det är av betydelse att redogöra för de 
anhörigas beskrivningar och upplevelser av personalens arbetssätt i relation till den tidigare 
forskning som finns. Förhoppningen med den här redogörelsen är att det i praktiken kan leda 
till ett mer utvecklat anhörigperspektiv.  

Teoretiska utgångspunkter 
I följande del kommer vi att presentera val av teoretiskt perspektiv och begrepp för vår studie. 
För att utveckla förståelse och kunskap kring studiens syfte och frågeställningar kommer vi 
att utgå från det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism i analys, tolkning 
och redovisning av det insamlade materialet. Vi kommer att använda oss av begreppen 
coping, delaktighet, kommunikation, allians och medberoende. Dessa begrepp diskuterades 
fram och valdes därför att vi ansåg att de kunde vara lämpliga att ta i beaktning inom området 
anhörigstöd till unga vuxna med missbruksproblematik samt för studiens syfte. Begreppen 
anser vi vara användbara för studien för att beskriva, tolka och förstå personalens arbetssätt 
och dess betydelse för de anhöriga. 
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Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som ämnar beskriva sociala verkligheter 
med fokus på̊ social interaktion och samspelsprocesser (Trost & Levin 2010). Vi har valt 
symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv eftersom syftet med studien är att studera 
de anhörigas upplevelser av betydelsen av interaktionen mellan dem och personalen i 
verksamheten Eken. Inom det interaktionistiska perspektivet är den subjektiva tolkningen av 
betydelse och lämpar sig därför för denna studie då studien eftersträvar förståelse för de 
anhörigas upplevelser av interaktionen och kommunikationen med personalen i relation till 
olika situationer som de befinner sig. Vad som kan uppfattas vara ett hinder med symbolisk 
interaktionism är att forskningen kan upplevas mer beskrivande än förklarande i och med att 
studien kommer att ha en subjektiv underton. Det kan därmed medföra att studien inte 
upplevs som generaliserbar i vidare mening (ibid.).   

Själva termen symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer 1937, men 
George Herbert Mead och Charles Horton Cooley var under 1800-talet två personer som hade 
stor betydelse för utvecklingen av perspektivet (Trost & Levin 2010). Författarna redogör för 
utgångspunkten i symbolisk interaktionism vilket är att försöka skapa en förståelse för vad 
som sker i den sociala verkligheten, det vill säga varför vi förhåller oss på ett visst sätt vid 
vissa situationer. Perspektivet syftar till att vi människor påverkar och påverkas av varandra 
vilket innebär att samhället som är under ständig utveckling influerar hur vi människor 
interagerar med varandra. Det centrala i symbolisk interaktionism blir därför att analysera 
samhället och hur människan allt eftersom lär sig olika beteende utifrån olika situationer. 
Trost & Levin (2010) lyfter fram fem hörnstenar ur den symboliska interaktionismen, vilka är 
social interaktion, betoning på aktivitet, definitionen av situationen, symboler samt betoning 
på nuet. Nedanför kommer vi att presentera tre av dem då de anses vara relevanta för att 
beskriva studiens resultat vid analysen.   

Trost och Levin (2010) menar att social interaktion handlar om hur vi människor 
interagerar med varandra genom samtal. Genom interaktion med andra människor utvecklas 
mening och kunskap. Hur andra människor väljer att handla påverkar individen och dess 
tolkning av verkligheten. I social interaktion är minspel, tonläge och gester lika betydelsefulla 
som ord. Betoningen på aktivitet innebär att människan är aktiv, vilket innebär att vara med i 
en föränderlig process. Utgångspunkten i symbolisk interaktionism är att en person 
exempelvis inte är dominant utan att personen beter sig dominant i den särskilda situationen. 
När en person får sagt till sig att den är på ett visst sätt kan antydan upplevas vara något 
oföränderligt. Definitionen av situationen syftar till att förstå en individs agerande. Genom att 
individen tolkar en situation som verklig så blir den även verklig i dess konsekvenser, det vill 
säga genom individens agerande (ibid.).  

Centrala begrepp 

Kommunikation 
Begreppet kommunikation, som kommer från det latinska communicare som betyder att göra 
något gemensamt, är grundläggande när vi försöker förstå människan och samspelet med 
andra (Eide & Eide 2006; Eriksson & Markström 2000). Kommunikation är nära relaterat till 
sociala relationer. Det är genom kommunikationen som människan uttrycker samt formar sin 
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identitet. Relationer med andra människor skapas genom kommunikation. All kommunikation 
bidrar till skapandet av bland annat roller, relationer, makt (Eriksson & Markström 2000). 
Eide och Eide (2006) menar att kommunikation betyder att ha en förbindelse med någon och 
göra den personen delaktig i något. Författarna belyser den professionella kommunikationen 
som sker mellan en yrkesutövare och en enskild individ där yrkesutövares roll innefattar att 
agera motiverande, hjälpande och stödjande för den enskilde individen. Författarna menar att 
det finns olika tekniker för stödjande kommunikation och varje unik situation och 
sammanhang kräver olika tekniker beroende på behov. Vidare nämner författarna aktivt 
lyssnande, samtal, rådgivning och intervju som olika tekniker som anses stödjande. Empati, 
som är ett begrepp som anses vara grundläggande inom området för god professionell 
kommunikation, handlar dels om förmågan att lyssna samt att försöka sätta sig in i en annan 
individs situation för att försöka förstå individens reaktioner, känslor och agerande. 
Professionell empati innebär att försöka förstå och stödja den enskilde med en utgångspunkt i 
den yrkesmässiga kompetensen (Eide & Eide 2006). Varför begreppet kommunikation är 
betydelsefullt att använda vid analys av studiens insamlade empiri är för att studera de 
anhörigas upplevelse av vilken betydelse de tillskriver kommunikationen mellan dem och 
personalen.  

Allians 
Melin och Näsholm (1998) redogör för begreppet allians och menar att det är en 
samarbetsrelation mellan den enskilda individen och den professionella. En allians bygger på 
den enskildas emotionella relation till den professionella samt den förmåga de har att 
medverka i behandlingen. Allians handlar även om det engagemang och den empatiska 
förståelse som den professionella har samt den överensstämmelse som görs mellan den 
enskilde och den professionella om gemensamma mål med behandlingen. Det förhållningssätt 
som den professionella har kan både hindra och främja den enskildes möjlighet till förändring. 
Melin och Näsholm (1998) menar vidare att den professionella bör inneha lämplig 
kompetens, vara empatisk och inneha förmåga att engagera den enskilda samt att 
uppmärksamma framgångar. Enligt Eide och Eide (2006) bygger allians på relationen mellan 
professionell och enskild där relationen präglas av att det finns en tydlig kommunikation samt 
ett ömsesidigt beroende mellan dem. Tjersland, Engen och Jansen (2011) redogör för 
betydelsen att se familjen som samarbetspartner istället för att hamna i fällan att betrakta 
föräldrarna som orsak till den ungas problematik. Den professionellas uppgift är att 
mobilisera alla de positiva förmågor som finns i familjen som kan vara till stöd för både den 
unga och familjemedlemmarna. Familjesamtal är en användbar metod som syftar till att 
utveckla allians. Familjesamtal innefattar kontaktetablering, informationsinhämtning, 
kartläggning av aktuella mål av behandlingen samt förändringsinriktade samtal (Tjersland, 
Engen & Jansen 2011). Vi anser att begreppet är användbart i vår studie då vi ämnar 
undersöka om personalen och den anhöriges upplevelser av relationen går att beskriva med 
begreppet allians. Vi vill undersöka om dessa mönster finns i anhörigas beskrivningar av 
personalens arbetssätt.  

Delaktighet 
Molin (2004) hänvisar till Svenska Akademins ordlista (1998) som redogör för att delaktighet 
betyder att ta del i något, exempelvis sociala gemenskaper, aktiviteter eller uppgifter. Genom 
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att ta del av exempelvis en uppgift kan individen utveckla känslor av tillhörighet, inflytande, 
makt och självbestämmande vilket kan upplevas som socialt stärkande. Begreppet handlar 
inte enbart om individens engagemang och aktivitet utan även om samspelet mellan 
omgivning och individ. Omgivningen är här de sociala aktörer som individen kan komma i 
kontakt med. Molin (2004) beskriver även vikten av att förhålla sig till olika dimensioner av 
begreppet, såsom objektiv och subjektiv delaktighet. Det handlar inte om att det är den ena 
eller den andra som gäller i ett visst fall utan de går in i varandra. Den subjektiva 
delaktighetsdimensionen utgår från de individuella upplevelserna av delaktighet medan den 
objektiva kan handla om delaktighet där individen med nödvändighet inte är engagerad, till 
exempel att formellt tillhöra ett givet sammanhang (Molin 2004). Bülow, Persson-Thunqvist 
och Sandén (2012) menar att delaktighet handlar om relationer och när individer engagerar 
sig i varandra. Delaktighet skapas i samtal och möten mellan människor och författarna 
hävdar att det inte går att arbeta med att skapa delaktighet utan att ha engagemang och 
gemensamma mål. Varför delaktighet som begrepp är fruktbart i studien är för att undersöka 
de anhörigas redogörelser av hur det stöd som personalen erbjuder dem påverkar deras 
upplevda känsla av delaktighet. För att möjliggöra insamling av relevant data för denna studie 
behöver vi se hur begreppet delaktighet skildras i intervjupersonernas redogörelser. Utifrån ett 
delaktighetsperspektiv kan vi studera hur det individuella stödet som de anhöriga erbjuds är 
anpassat samt vad som gör att de anhöriga känner sig delaktiga. En utmaning med att använda 
begreppet delaktighet kan vara att det är svårdefinierat och kan ha skilda betydelser för olika 
personer. Det kan då uppstå en risk att bedöma vad innebörden av delaktighet har för de 
anhöriga i relation till hur personalen arbetar. Ovan nämner vi olika dimensioner av begreppet 
delaktighet. I studien tolkas och används begreppet i förhållande till personalens arbetssätt 
som syftar till att involvera de anhöriga till att få möjlighet att vara delaktiga sin närståendes 
behandlingsprocess. Vi vill med tolkning av de subjektiva upplevelser som de anhöriga har av 
delaktighet undersöka hur personalen arbetar för att de anhöriga ska uppleva känslor av bland 
annat tillhörighet, medansvar och inflytande.  

Medberoende 
Palmblad (2013) redogör för begreppet medberoende i form av ett tillstånd som i första hand 
drabbar familjemedlemmar och i andra hand vänner och andra bekanta. Medberoende syftar 
till de komplexa relationer som uppstår i samband med att en närstående utvecklar ett 
destruktivt missbruk. De anhöriga till personen med missbruksproblematiken påverkas på ett 
sådant sätt att de kan utveckla tillstånd som betecknas som sjukdomsliknande. Olika symtom 
på medberoende kan utveckla både sociala, fysiska och psykologiska problematiska tillstånd 
(ibid.). Beattie (2004) menar att de symtom som kan uppstå hos en medberoende kan jämföras 
med symtomen som uppstår hos individer med missbruksproblematik fast utan det kemiska 
beroendet. I nuläget finns det ingen formell diagnos av medberoende, men begreppet används 
emellanåt som en typ av förståelsemodell där symtom, förklaringar, förlopp och 
framskrivningar används av alltifrån professionella till klienter som försöker leta efter en 
förklaring till de svårigheter som uppstår (Palmblad 2013). Beattie redogör för sin definition 
av en medberoende i följande: “En medberoende människa är en människa som har låtit en 
annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna 
människas beteende” (Beattie 2004:41). Samma författare menar vidare att egenskaper som 
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kännetecknas hos en medberoende är att de oroar sig för andra människor, de känner sig 
förpliktade att hjälpa personen med missbruksproblematiken, säger ofta ja när de egentligen 
menar nej, de skuldbelägger sig själv samt att de försummar sina egna behov (Beattie 2004). I 
centrum av begreppet talas det även om ”jagsvaghet” som innefattar att den anhörige tar på 
sig för mycket ansvar för personen med missbruk och försummar sig själv. Det talas även om 
att individen som utvecklat ett medberoende är en ”möjliggörare” vilket innebär att hen 
underlättar för personen med missbruksproblematiken att fortsätta med sitt destruktiva sätt att 
leva (Palmblad 2013). Vi anser att det kan vara betydelsefullt att använda sig av begreppet 
medberoende i studien för att kunna reflektera kring om personalens arbetssätt har någon 
inverkan på ett eventuellt medberoende hos de anhöriga. Ett hinder med begreppet kan vara 
att det är svårdefinierat samt även att den anhöriga inte definierar eller upplever sig själv som 
medberoende då det kan upplevas som stämplande, negativt och ett tillstånd som är 
oföränderligt.    

Coping 
Coping, även kallad bemästrings eller hanteringsförmåga, innebär att individen bemöter, 
försöker bemästra och anpassa sig till de yttre och inre hot som kan uppstå (Brattberg 2008; 
Johansson 2007). Brattberg (2008) menar att coping inbegriper all kraft och ansträngning som 
individer använder för att tolerera, klara av, minska både yttre och inre krav samt att handskas 
med konflikter som kan ske mellan de inre och de yttre kraven. Begreppet coping handlar om 
vilken förmåga en individ har att hantera psykologisk stress. När en individ har god 
copingförmåga bemästrar individen sin situation utefter vad den är (ibid.). Johansson (2007) 
menar att individen ska kunna frambringa förändring genom att påverka sättet att tänka, vilket 
inverkar på känsloupplevelser som därefter påverkar sättet att agera. Författaren talar om 
probleminriktad och emotionellt inriktad coping där den förstnämnda handlar om att försöka 
hitta information om situationen, tala med någon kunnig om vad som hänt eller överväga 
olika tänkbara alternativ. Den emotionella inriktningen handlar om att försöka få distans till 
situationen och försöka att se konstruktivt på svårigheter (ibid.). Personalen på Eken uttrycker 
att de erbjuder anhöriga stöd och rådgivning i hur de kan bemöta och hantera olika situationer. 
Begreppet coping är därför användbart i studien för att undersöka upplevelser av hur 
personalen arbetar för att utveckla copingstrategier enligt de anhöriga.  

Metod      
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för metodologisk ansats, forskningsprocessens olika 
delar, studiens begränsningar samt hur vi har valt att förhålla oss till validitet och reliabilitet 
under studiens gång. Vi kommer även att redogöra för vilka etiska överväganden som gjorts.  

Metodologisk ansats 
Då studien ämnar tolka innebörden av och nå förståelse om anhörigas redogörelser kring hur 
de upplever det stöd som Eken erbjuder utgår studien från en hermeneutisk forskningsmetod. 
En hermeneutisk forskningsmetod handlar om att nå djupare förståelse för individers tankar, 
emotioner och upplevelser av olika social fenomen (Danermark et. al 2003). Vid 



	19	

formulerandet av syfte och frågeställning utgick vi ifrån den hermeneutiska ansatsen för att 
möjliggöra tolkning av material.  

Eftersom studiens syfte fokuseras på anhörigas subjektiva upplevelser, var vi överens 
om att en kvalitativ forskningsansats var mest lämplig för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Enligt (Bryman 1997) ska val av metod vägledas av studiens syfte och 
forskningsfrågor. Trost (2010) menar att kvalitativ metod är lämplig då studien ämnar förstå̊ 
hur människor resonerar samt när det finns en önskan om att uppfatta särskilda 
handlingsmönster. Det är genom kvalitativ metod möjligt att få mer djupgående kunskap 
inom ett visst område, till skillnad från kvantitativ metod som ofta ger en mer utbredd och 
ytlig kunskap (Hjerm & Lindgren 2014). Vid användandet av kvalitativ forskningsmetod är 
människans egen definition av verkligheten samt den sociala konstruktionen av verkligheten 
central. Denna metod kan bidra till ökad förståelse för de anhörigas egna uppfattningar om 
upplevelser och erfarenheter. Genom att närmare studera ett fenomen kan det skapas en 
djupare uppfattning av det som studeras (ibid.). Metoden möjliggör för studerandet av sociala 
processer då det finns möjlighet att undersöka individers egna tolkningar samt se till samband 
mellan tolkningar, händelser och omständigheter (Bryman 1997). Det insamlade kvalitativa 
materialet är därmed till hjälp för att kunna besvara studiens syfte. Det är de anhörigas 
subjektiva upplevelser som intresserar oss, vilken i detta fall, kan nås genom samverkan 
mellan oss som forskare och de anhöriga som informanter. I mötet oss emellan ges möjlighet 
för informanten att uttrycka upplevelser, emotioner och tankar, vilket är av betydelse för 
studien.   

Då vi hade förförståelse om ämnet från tidigare forskning samt att vi använde oss av 
en tänkt teoriram utgår studien från en abduktiv analysmetod. Vid abduktiv analysmetod har 
inte data samlats in och testats utifrån en klar hypotes, som i deduktiv tradition (Danermark 
2011) och inte heller har studieområdet utforskats helt fritt och utan referensram som vid 
induktiv analysmetod (Kvale & Brinkmann 2014).  

Insamlingsmetod 
För insamling av empiriskt material har fem stycken halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 
med fem anhöriga genomförts. Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer 
för att få ingående beskrivningar samt detaljer, vilket kan medföra att vi får en helhetsbild av 
deltagarnas redogörelser (Bryman 1997). Vi strävade efter att få beskrivande och personliga 
svar från informanterna, vilket Bryman (1997) menar ger forskaren tillgång till mer 
djupgående samt informationsrika resultat. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa 
intervjuer gör det möjligt att samla in subjektiva erfarenheter då informanten kan förmedla 
information från sitt eget perspektiv. Enligt Nilsson (2014) ges intervjupersonen i kvalitativa 
intervjuer möjlighet att förklara och utveckla tankar och resonemang till skillnad från 
exempelvis kvantitativa enkätundersökningar. Vid halvstrukturerade intervjuer ges forskaren 
större tillåtelse att ställa följdfrågor och improvisera. Intervjupersonen kan tillsammans med 
forskaren utforska ämnet och de båda kan bidra till i vilken riktning intervjun går (Kvale & 
Brinkmann 2014). För att kunna besvara studiens forskningsfråga är det nödvändigt att skapa 
djupare förståelse om anhörigas perspektiv av betydelsen kring hur personalen arbetar för att 
erbjuda dem stöd. Vid halvstrukturerade intervjuer ställs samma frågor till alla informanter 
vilket bidrar till att intervjuerna blir mer lika varandra och gör det enklare att få svar från 
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varje informant inom samma frågeområde, som i sin tur underlättar vid analyseringen. Vid 
intervjuerna strävade vi efter att ställa öppna frågor för att tillgå utförliga svar och det är de 
öppna frågorna som vanligtvis ger intervjupersonen större utrymme för detta. Slutna och 
ledande frågor begränsar intervjupersonernas möjligheter att komma med nya och oförutsedda 
tankar (Kvale & Brinkmann 2014). Vi försökte därför undvika att använda oss av ”ja” och 
“nej” frågor och stället inleda intervjufrågorna och följdfrågorna med ”hur” eller “vad” för att 
ge större utrymme åt informanten att ge så utförliga svar som möjligt samt för att undvika 
ledande frågor som potentiellt kunnat ha en påverkan på deras svar.  

Datainsamlingsmetod 
Inledningsvis skickade vi ett informationsblad (se bilaga 1) till personalen på Eken för dem att 
dela ut till berörda informanter. Personalen hade ansvar för utdelning av informationsbladet 
då de enligt överenskommelse skötte kontakten med informanterna. Bladet innehöll 
information om studiens syfte, varför vi valt att göra studien, betydelsen av anhörigas 
medverkan samt deras rättigheter.  

Vi arbetade även fram en intervjuguide (se bilaga 2) där vi identifierade sju teman: 
“praktisk tillgänglighet”, “betydelse av tillgänglighet”, “akut tillgänglighet”, “arbetssättets 
betydelse för ditt mående”, “arbetssättets betydelse för dig som anhörig att stödja din 
närstående” och “hinder i den närståendes behandlingsprocess”. Dessa teman växte fram när 
vi bekantade oss med studiens syfte, tidigare forskning samt teori och begrepp, då vi ämnade 
arbeta fram en intervjuguide för att kunna göra det möjligt att besvara studiens 
frågeställningar. Den tidigare forskningen, teorin och de valda begreppen användes som 
vägledning i utformandet av intervjuguiden. Valda begrepp gav oss riktlinjer gällande vad 
som kan vara av vikt att undersöka och den tidigare forskningen bidrog till att vi såg ett behov 
av en sådan här typ av undersökning samt vad som kan vara lämpligt för oss att studera. 
Intervjuerna skedde därefter i dialog med utgångspunkt i intervjuguiden. Vi försökte att ställa 
frågor som gav möjlighet för intervjupersonerna att ge öppna svar samt att få utrymme att ge 
utvecklande svar. Vi båda studenter deltog vid samtliga intervjutillfällen men en av oss hade 
ansvar att leda intervjun. Samtliga intervjuer (förutom en via telefon) genomfördes i olika 
grupprum i Ekens lokaler, vilka bokades av verksamhetspersonal. Beslutet att vara i Ekens 
lokaler togs i samråd med personalen då det ansågs vara lämpligt då de anhöriga kände sig 
bekväma med att vistas där och det gav personalen en chans att hälsa på dem innan 
intervjutillfället. Att lokalerna var kända kan ha bidragit till att intervjupersonerna kände sig 
mer bekväma med intervjusituationen.  

Informationsbladet blev inte utdelat till intervjupersonerna och av vilken anledning vet 
vi inte men vi uppfattar det som att tidsbristen kunde varit en orsak. Vi ansåg därför att det 
var särskilt viktigt att inledningsvis presentera syfte med studien samt att klargöra 
intervjupersonernas rättigheter. Vi tydliggjorde även att deras deltagande inte kommer att ha 
någon påverkan på insatsen eller deras relation till personalen. Vi hade i förväg utformat en 
samtyckesblankett (se bilaga 3) som innehöll förutom syftet och intervjupersonernas 
rättigheter även plats för intervjupersonerna att signera sitt godkännande till deltagande i 
studien, att de förstått deras rättigheter samt att de godkänner inspelning av intervjun. Vi 
presenterade även de ämnen som skulle beröras under intervjun. Längd på intervjuerna 
anpassades efter intervjupersonen och varade mellan 45 till 75 minuter. Samtliga intervjuer 
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spelades in på̊ diktafon, vilket samtliga intervjupersoner godkände. Då personalen var i 
kontakt med intervjupersonerna meddelade personalen oss tiderna för intervjutillfällena, vilka 
bestämdes av intervjupersonerna utefter vilka tider som passade dem.   

Vid intervjuerna låg fokus på att lyssna till intervjupersonernas egna perspektiv 
gällande vilken betydelse som personalens arbetssätt har för dem. Vi ansåg det viktigt att göra 
det möjligt för intervjupersonerna att ge utvecklande svar för att kunna få djupgående och 
meningsfulla berättelser vilket medför ökad förståelse kring hur och varför intervjupersonerna 
resonerar som de gör (Kvale & Brinkmann 2014). För att göra det möjligt för informanterna 
att ge utförliga svar valde vi att ställa följdfrågor på det som sas samt att möjliggöra för ett 
bredare tolkningsutrymme. Däremot resulterade detta ibland till att tolkningsutrymmet blev 
allt för brett vilket kunde leda till att informanterna skenade iväg från ämnet.  

Urval       
Trost (2010) menar att det i en kvalitativ studie ska eftersträvas att ha ett heterogent urval 
inom en given ram. Det till skillnad från kvantitativa studier då urvalet ska vara statistiskt 
representativt. I samråd med personalen från Eken bestämdes att de hade ansvar om att 
tillfråga anhöriga om deltagande i studien, utefter vilka de ansåg vara lämpliga att delta i en 
sådan här typ av intervju. Ett kriterium för att delta i studien var att intervjupersonerna på 
något sätt har en relation till en ung vuxen som får/har fått insats från Eken. Personalen 
förklarar att de valt personer med utgångspunkt i att visa att missbruksproblematik 
förekommer i alla samhällsklasser. De valde även personer som inte befann sig i någon form 
av aktiv kris. Då personalen bistod med intervjupersoner fanns en svårighet i att styra urvalet, 
vilket kommer att vidare reflekteras i metoddiskussionen. I kvalitativa studier är det tänkt att 
det ska finnas variation i urvalen, dock utan att skillnaderna mellan informanterna blir allt för 
stora. Syftet med studien är avgörande för hur urvalet ser ut och hur stort det bör vara. Om 
antalet blir för stort kan det bli problematiskt vid djupare tolkning av resultatet. Är antalet 
intervjupersoner för få kan det uppstå svårigheter med att generalisera resultatet. Det är även 
av vikt att forskaren ser till kvalitén i studien och anpassar studiens storlek efter den tid som 
finns till förfogande (Kvale & Brinkmann 2014). Trost (2010) rekommenderar att hålla 
antalet informanter lågt för att inte riskera att materialet blir för stort samt att missa detaljer 
om för många intervjuer görs. Då studiens syfte inte handlade om att generalisera resultatet 
ansåg vi, ihop med betänkt tidsram, att sex intervjuer bör utgöra en bra grund.  

Informationssökning 
Inledningsvis valde vi att delta vid ett informationssökningstillfälle som biblioteket på 
Högskolan Väst anordnade. Där introducerades vi till olika söktjänster som vi sedan bland 
annat valde att använda oss av. De söktjänster som vi valde att använda oss av var LIBRIS, 
Google scholar, supersök, SwePub samt ProQuest Social Sciences och Sociological Abstracts. 
Genom dem fann vi samtligt material till tidigare forskning. De sökord vi använde oss av var 
bland annat: “support”, “parents”, “parental involvement”, “relatives”, “young adults”, 
“adolescents”, “drug”, “addiction”, “codependency” “participation” och “coping”. Vid 
sökning kombinerade vi sökorden och sökningen bestod av både svenska och engelska 
begrepp. Forskningen innefattande till största del vetenskapliga artiklar. Som tidigare nämnt 
visade det sig att forskning om anhöriga till personer med missbruk var mer omfattande än 
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forskning kring upplevelser av stödinsatser för anhöriga till personer med 
missbruksproblematik. Då vi fann det svårt att finna nyligen publicerad forskning valde vi att 
inkludera material som kan anses vara inaktuell men som vi ansåg var av värde för vår studie. 
Vi valde att inkludera dessa på grund av rådande brist på relevant och nyproducerad 
forskning.  

Metoddiskussion  
Vi ansåg att forskningsintervju var det mest lämpliga alternativ för studien, å andra sidan hade 
vi kunnat välja att använda andra metoder. En kvantitativ metodinriktning ansågs inte vara 
lämplig i studien då syftet och frågeställningarna ämnar få skildringar av de anhörigas 
subjektiva uppfattningar. Vi ville med en kvalitativ forskningsmetod nå fördjupad kunskap i 
ett mindre antal informanter.  

Vi valde att använda oss av halvstrukturerad intervjumetod för att få del av de 
anhörigas subjektiva upplevelser av det stöd de erbjuds av Eken. Genom användandet av 
halvstrukturerade intervjuer kunde vi ställa öppna frågor till intervjupersonerna vilket gav 
dem större utrymme för egna tolkningar av frågorna samt att de kunde utveckla sina 
redogörelser till vad de ansåg vara relevant i sammanhanget. Detta medförde emellanåt att 
intervjupersonerna medvetet eller omedvetet ”skenade iväg” från frågan och att de då inte 
svarade på frågan. I de situationerna valde vi att försöka omformulera frågan för att på nytt 
försöka att få svar på frågan.  

Observationer och fokusgrupper var inget alternativ för insamling av material då vi 
resonerade att intervjuformen gav större möjlighet för informanterna att vara bekväma med att 
dela med sig av personliga upplevelser, emotioner och tankar. Vi ansåg även att observationer 
och fokusgrupper inte var lämpliga då det inte funnits utrymme, på grund av tidsaspekten, för 
deltagarna att utveckla sina redogörelser, vilket inte hade gett studien utförligt och ingående 
resultat. Hade vi valt att använda oss av fokusgrupper kunde det möjliggjort att deltagarna 
funnit stöd i varandra och på så vis haft lättare att dela med sig av svårigheter samt att bli 
påminda om särskilda händelser, emotioner eller tankar. Vi anser däremot att det finns en rad 
nackdelar med fokusgrupp som väger över, bland annat att behöva ingripa i samtalet för att 
lyfta fram viktiga teman eller att få samtalet att flyta på. Vi menar därför att valet att använda 
oss av personlig intervju var mer fördelaktigt än andra metoder.   

Vid utformandet av studien bestämdes i samråd med personal på Eken att de skulle 
rekrytera anhöriga som har pågående, avslutande eller avslutad kontakt med verksamheten. Vi 
önskade att genomföra sex intervjuer med sex stycken anhöriga. Allt eftersom tiden gick 
uppmärksammades det att det fanns svårigheter i rekryteringen och att vi efter den femte 
intervjun var utan möjlighet att intervjua en till. Vi resonerade då att vi fick göra det bästa av 
vad som gavs. En förklaring vi fick till varför personalen inte fann fler anhöriga att ställa upp 
var att livssituationen med personer med missbruksproblematik är föränderlig där oväntade 
saker kan hända som gör att tidpunkten för att delta i en intervju inte anses vara lämplig. Det 
kan även grunda sig i att det är känsligt att ha en närstående med missbruksproblematik och 
därför inte är intresserad av att delta.   

Vi vill göra läsaren medveten om en begränsning i studien kopplat till urvalet. Då 
personal på verksamheten ansvarade för rekrytering av intervjupersoner och utgick efter vilka 
som de ansåg vara lämpliga för deltagande i studien, är det av vikt att vi som författare är 
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medvetna om att urvalet kan ha påverkats av vilka personer som personalen ansåg vara 
lämpliga för att delta i studien. Personal valde att välja ut personer till studien som de ansåg 
passade in under särskilda kriterier. Vi reflekterar kring om urvalet hade gått att genomföra på 
annat vis och om resultatet då hade blivit annorlunda. På grund av att vi valt att i denna studie 
utgå från Eken så upplevde vi att det inte möjligt för oss att rekrytera intervjupersoner 
eftersom att information kring de anhöriga innefattas av sekretess. Då det framkom att 
anhöriga hade svårigheter med att minnas hur de känt eller vad som hänt under processen 
funderar vi kring om det varit lämpligt att utföra intervjuer i samband med ett aktivt och 
intensivt stöd från verksamheten. Vilket vid en andra tanke hade inneburit svårigheter i och 
med att de anhöriga då kanske genomgår en större kris i sitt liv och därför inte valt att ställa 
upp eller att intervjuerna då hade förlorat fokus från studiens syfte.   

Analysmetod     
Vi valde att använda oss av tematisk analysmetod (Kvale & Brinkmann 2014). I det första 
steget i processen bekantade vi oss med intervjumaterialet för att skapa förståelse samt för att 
få en helhetsbild av materialet. Det gjordes genom att samtliga intervjuer transkriberades 
ordagrant som sedan lästes igenom ett antal gånger. Vid transkriberingen valde vi att 
inkludera utfyllnadsord och andra läten som exempelvis “eh”. Längre pauser i samtalet har 
markerats med tre punkter och kortare pauser med kommatecken. Vi valde att utesluta när vi 
uttryckte “mm” för att visa att vi lyssnade till det intervjupersonerna sa, då dessa uttryck inte 
ansågs ha någon betydelse för studiens resultat. När intervjupersonerna citerade andra, eller 
sig själva i en annan situation, genom att förändra tonläge och mimik har citationstecken 
använts. Namn, platser och annan information, som vi bedömt kan riskera att röja 
intervjupersonernas identitet, har utbytts mot likvärdiga men neutrala ord. För att 
intervjupersonernas berättelser skulle bli mer levande och för att på ett lättförståeligt sätt följa 
upp resultatet gavs intervjupersonerna fingerade namn. De fingerade namnen som vi valde för 
informanterna motiveras med att vara namn som är neutrala vad gäller ålder vilket vi strävade 
efter för att säkerställa anonymitet. I analysen använder vi oss av informanter för att benämna 
både anhöriga och intervjupersoner, de är synonyma begrepp men syftar till samma grupp.   
I nästa steg bearbetade vi intervjumaterialet djupgående flertalet gånger för att hitta 
intressanta nyckelord samt gemensamma teman utifrån syfte och frågeställningar. Därefter 
sorterades det material bort som låg utanför studiens syfte och intervjuguidens teman, såsom 
berättelser om den närståendes problematik. Därefter delades materialet in i grupper utifrån 
studiens tre frågeställningarna. Ifrån dessa grupperingar urskildes meningsenheter vilka sedan 
kondenserades till koder. Samtliga koder lades i kategorier som i sin tur delades in i tre 
stycken teman; “tillgänglighet”, “bemötande” och “coping”. Se nedan extrakt av olika 
exempel från de tre teman som växte fram. 
 
 

Koder	 	 Kategori	 	 Tema	
”Man får prata av sig lite 
och få höra andras åsikter 
och tankar typ”  
	

Någon att bolla med 
	

	Tillgänglighet 
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”Man har ett schysst sätt att 
möta folk på, det blir inte att 
man sätter sig över någon på 
något sätt” 
	

Att bli respekterad och 
lyssnad till  

Bemötande 

”Jag får höra det hela tiden 
att det är inte mitt fel” 

Hantera skuldkänslor Coping 

 
Utifrån dessa teman undersökte vi materialets likheter och olikheter. Med en hermeneutisk 
metod önskade vi att få del av intervjupersonernas förståelser och tolkningar av personalens 
arbetssätt. Danermark et al. (2003) menar att med en hermeneutisk metodansats kan förståelse 
endast uppnås om den sätts i relation till helheten. Vi valde därför att ta med omgivande text 
vid analys för att skapa förståelse för innebörden av citaten och sammanhanget. Med det 
insamlade materialet som ansågs som relevant för studiens syfte valde vi att prova ett antal 
olika tolkningar. Tillsammans reflekterade vi över vad det kunde vara som intervjupersonerna 
ville förmedla, vilka känslor som påverkade val av ord och formandet av redogörelserna. Vi 
vävde in tidigare forskning och teori för att skapa djupare förståelse av det insamlade 
materialet. Vår förförståelse, både personlig och professionell, hade betydelse för hur vi 
tolkade materialet. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att förförståelse handlar 
om forskarens bild av det som studeras vilken består av bland annat teoretisk kunskap, 
tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Vår förförståelse grundas bland annat i den 
socialpedagogiska utbildningen som bidragit till kunskap kring vilka aspekter som är av vikt 
vid socialt arbete, såsom respektfullt bemötande. Vi reflekterade kring hur vår förförståelse 
kunde påverka analys av resultatet och vi strävade efter att inte låta vår förförståelse styra. Vi 
är medvetna om att vår förförståelse spelade in vid tolkning av resultatet på ett sätt som 
kanske inte hade gjorts utan just vår förförståelse. Det sätt som vi valde att tolka 
intervjupersonernas redogörelser är ett av flera sätt att tolka. Den hermeneutiska 
metodansatsen menar att det inte finns någon sanning utan det finns olika tolkningar 
(Danermark et al. 2003).  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I intervjuforskning innebär validitet i vilken utsträckning studien undersöker det som studien 
har för avsikt att undersöka. Det handlar även om att ständigt vara ifrågasättande och inneha 
en kritisk syn på analysen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att genom att ständigt 
kontrollera valideringen skapas resultat som är tillförlitliga, trovärdiga och relevanta.   

Reliabilitet avser till vilken grad resultatet i studien kan anses vara tillförlitligt (Hjerm 
& Lindgren 2014). När forskare ska mäta validitet och reliabilitet i kvalitativa studier har de 
inte tillgång till samma mätinstrument likt vid kvantitativa studier. Det är betydelsefullt att vid 
en intervjustudie fundera över om intervjupersonerna skulle ge samma svar oavsett vem det är 
som intervjuar. För att eftersträva en hög reliabilitet i studien skapade vi en intervjuguide. 
Kvale & Brinkmann (2014) menar att intervjuguiden möjliggör för intervjuledaren att prova 
på intervjusituationen innan och kan därför omarbeta formuleringar som riskerar att leda till 
missförstånd. För att säkerställa intervjuguiden testade vi den på varandra och med andra 
personer. Under forskningsprocessen bör forskaren anpassa arbetet utefter frågan om validitet 
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och reliabilitet genom att ständigt ha syfte och frågeställningar i fokus. Det är av vikt att 
utforma en forskningsfråga som inte uttrycker mer än vad som är möjligt (ibid.). Vi har 
genomgående under processen kontrollerat alla delar med studiens syfte och frågeställningar 
för att säkerställa att studien genomgående håller en röd tråd. Vid bearbetning av teoridel 
samt tidigare forskning ställde vi oss kritiska till källor som ansågs vara betydelsefulla för 
studien för att säkerställa att källorna var tillförlitliga samt att de på något sätt kunde bidra till 
studien. Vi valde att inkludera visst material som publicerats längre bak i tiden (äldre än fem 
år) men som vi ansåg var av värde för vår studie. Detta gjordes på grund av bristande relevant 
och nyproducerad forskning för oss att ta del av. Samtliga informanter besatt kunskap och 
erfarenheter för att studiens resultat kunde besvara syfte och frågeställningar. Detta på grund 
av att intervjupersonerna hade pågående, avslutande eller avslutad kontakt med verksamheten 
Eken, vilket innebar att de ingick i urvalet som i sin tur stärker validiteten. Intervjuguiden 
som låg till grund för intervjuerna styrker även validiteten. Genom att intervjuledaren 
använde sig av intervjuguiden var det möjligt att hålla sig till de ämnen som var relevanta för 
studiens syfte istället för att ställa följdfrågor om annat som inte hörde till ämnet.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan resultatet bero på vilken intervjustil den som 
intervjuar har och de menar att det är nästintill omöjligt att undgå vid kvalitativ forskning 
eftersom att forskaren själv är verktyget för insamling av material. Efter att alla intervjuerna 
var genomförda framkom det att Josefin och Julia hade skilda sätt att leda intervjuerna, fastän 
att båda var med vid samtliga intervjuer. Josefin utgick från intervjuguiden mer än vad Julia 
gjorde. Julia pratade mer fritt om frågorna och valde att omformulera frågor. Vi reflekterade 
kring vad detta kunde haft för påverkan på intervjupersonernas redogörelser men vid 
studerandet av transkriberingen kunde vi se att intervjupersonerna gett likvärdiga redogörelser 
kring samma ämnen och vi drog då slutsatsen att vi inte kunde uttyda en avgörande betydelse 
för studiens resultat. Både Julia och Josefin kommenterade ibland med “så som du säger är 
det viktigt att tänka på att … ” och “det är jätteviktigt det du säger om… ” och upprepade vad 
intervjupersonen sagt för att sammanfatta eller för att bekräfta att vi uppfattat det 
intervjupersonen sa korrekt. Trots att detta gjordes för att visa intervjupersonerna att vi 
uppfattat vad de sagt kan det dock ses som negativt då vi som intervjuledare drog egna 
slutsatser vilket innebar en risk för feltolkning. Ibland när vi upprepade vad de sagt kunde 
intervjupersonen uttrycka att vi förstått det fel och ge en annan förklaring på det som tidigare 
sagts men feltolkats av oss.  

Vi diskuterade även om det skulle ha någon betydelse att vi båda var med vid 
intervjuerna. Det kan ha inneburit en risk att informanterna upplevde sig ensamma i 
förhållande till att vi var två stycken. Vi valde ändock att delta båda två dels för att båda ville 
vara delaktiga i samtliga intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och dels för att båda var 
oerfarna av intervjusituationer och ville finna stöd i varandra.  

Kvale och Brinkmann (2014) belyser att kritik gentemot kvalitativ forskning berör 
forskningens generaliserbarhet. Generaliserbarhet handlar om vilken allmän slutsats som är 
möjlig att dra huruvida slutresultatet är applicerbart på exempelvis andra personer eller 
verksamheter som inte deltagit i den ursprungliga studien. Flertalet kritiker menar att 
kvalitativa studier baseras på ett för litet underlag för att kunna göra en generalisering. I det 
fall en studie kan generaliseras förutsätts att insamlad data är tillförlitlig i alla avseenden 
oavsett var studien genomförs (ibid.). Då studien återger en verklighetsbeskrivning av 
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intervjupersoner som beskriver samma verksamhet är det problematiskt att generalisera 
resultatet. Studiens underliggande mål är förutom vägledning för kommande forskning kring 
ämnet och syftesbeskrivningen att även erbjuda läsaren förståelse för anhörigas upplevelser 
av stöd från en verksamhet som erbjuder stöd till dem för att bilda en uppfattning om vad för 
slags stöd som är av betydelse för anhöriga.     

Författarnas arbetsfördelning       
Vi har under arbetets gång arbetat tillsammans i ett gemensamt dokument. Att vi valt att sitta 
tillsammans är på grund av att vi ansåg att det är ett effektivt arbetssätt samt att närheten till 
varandra har gjort det möjligt att alltid föra diskussioner kring arbetet och stötta varandra. Vi 
har delat upp arbetet i olika ansvarsområden men har under processens gång varit delaktiga i 
varandras ansvarsområden då vi önskade att vara involverade i samtliga delar. 
Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad under hela processens gång.  

Forskningsetiska ställningstaganden     
Nedan diskuteras de etiska överväganden som vi förhållit oss till under forskningsprocessen. 
Till en början kommer vi att kortfattat redogöra för vår förståelse av etik samt vilken relevans 
det har att diskutera etik både före, under och efter utförd studie. Vi kommer även att 
redogöra för hur vi förhållit oss till informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och 
nyttjandekravet i studien (Vetenskapsrådet 2002).    

Enligt Blennberger 2005 ger etiken oss riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till våra 
medmänniskor. Forskningsetik ger riktlinjer för hur forskare ska förhålla sig och att reflektera 
medvetet över samhället och forskningsdeltagare. Eftersom att en kandidatuppsats på 
högskolan, likt denna, inte räknas som forskning behöver den inte etikprövas enligt 
etikprövningslagen. Däremot finns det ändå behov av att studien förhåller sig till en rad etiska 
principer (Blennberger 2005). Samhällsvetenskaplig forskning behöver vara etiskt försvarbar i 
urval, stil samt i användning av resultat. Det betyder att etiska överväganden behöver tas i 
beaktning i alla delar av processen. Det är framför allt viktigt att respektera såväl samtyckes- 
och informationskravet som konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i en studie själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan (ibid.). Genom samtyckesblanketten (se bilaga 3) kunde informanterna godkänna 
eller neka till deltagande i studien. Informationskravet berör att forskaren skall informera 
samtliga berörda om den aktuella studiens syfte (ibid.). Inledningsvis informerade vi 
intervjupersonerna om den aktuella studiens syfte och att medverkan är frivillig samt att 
deltagandet inte påverkar insatsen från Eken. Detta gjordes extra grundligt då informanterna 
inte fått ta del av det informationsbrev som var tänkt. Konfidentialitetskravet innebär att 
deltagande personer ska ges största möjliga konfidentialitet (ibid.). Vi informerade om att 
uppgifter angående informanterna ska ges största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna 
kommer att förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Intervjupersonerna har som 
tidigare nämnt getts fingerade namn i beaktning av konfidentialitetskravet. Då 
intervjupersonerna är kända för personalen och möjligtvis för varandra kan anonymiteten dem 
emellan inte garanteras. Vidare till nyttjandekravet som handlar om att allt insamlat material 
och uppgifter endast får användas till forskningsändamål (ibid.). Allt insamlat material till vår 
studie har använts enbart för denna studie.  
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Enligt Hermerén (red.) (2011) ska forskaren för att maximera möjligheten att 
genomföra en etiskt försvarbar forskning ta individskyddskravet samt forskningskravet i 
beaktning. Forskningskravet handlar om att forskning med betydelsefullt syfte kan leda till att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras. Kring arbetet med 
föreliggande studie har det uppmärksammats att vuxna anhöriga till personer med 
missbruksproblematik är en försummad målgrupp. Vi har en önskan om att vår studie kan 
komma till användning vid diskussioner kring vad som är viktigt att ta i beaktning vid arbete 
med anhöriga till personer med missbruksproblematik. Individskyddskravet handlar om hur 
personer som medverkar i forskning, som försökspersoner eller informanter, får behandlas 
med syftet att skydda individen mot olämplig insyn i hens livsförhållanden. Det handlar om 
att se till att individer inte utsätts för någon form av skada, förödmjukelse eller kränkning. Vi 
visar att studien har beaktat individskyddskravet genom att göra så mycket som möjligt för att 
bevara informanternas anonymitet samt att inte beröra ämnen som inte har relevans till 
studiens syfte såsom att i onödan diskutera information kring deras närståendes 
missbruksproblematik. Dock ska betydelsefull forskning inte hindras av en oansenlig skada på 
en individ. De två kraven står delvis i motsatsställning på grund av att forskningskravet 
handlar om att forskning ska göra nytta och individskyddskravet handlar om att ingen ska 
komma till skada. Här kan forskningsetiska dilemman uppstå. Balans behöver hittas där 
forskaren kan leva upp till båda krav samtidigt som de ser till olika legitima intressen 
(Hermerén red. 2011). Med denna vetskap kan vi vara medvetna om vikten att genomföra en 
studie med ett betydelsefullt syfte samtidigt som vi skyddar intervjupersonerna från att 
skadas, förnedras eller kränkas. Enligt lag ska all forskning genomföras respektfullt gentemot 
alla berörda parter samt att mänskliga rättigheter alltid ska tas i beaktning (ibid.). Då samtliga 
informanter avslutningsvis vid intervjutillfällena uttryckt att de uppskattar initiativet till 
studien har vi dragit slutsatsen att de inte tagit någon skada av deltagandet. Detta medför, 
menar vi, att det inte har uppstått ett forskningsetiskt dilemma som vi behövt ta ställning till. 
Däremot hade vi kunnat erbjuda intervjupersonerna att ta del av materialet genom att läsa 
transkriberingen alternativt läsa ett utkast av texten för att ge dem möjlighet till att 
kommentera deras uttalanden och säkerställa att de inte är felciterade.   

Resultat och analys  
I avsnittet nedan kommer vi att presentera resultatet för studiens insamlade empiri och även 
den analys som gjorts utifrån tidigare forskning samt studiens valda teori och begrepp. För att 
analysera anhörigas beskrivningar och upplevelser av personalens arbetssätt har vi valt att 
utgå från symbolisk interaktionism. Vi använder symbolisk interaktionism som teori eftersom 
det finns en strävan efter förståelse för anhörigas upplevelser av interaktionen och 
samspelsprocessen som sker mellan dem och personalen på verksamheten Eken. De centrala 
begrepp som används i relation till resultatet är kommunikation, allians, delaktighet, 
medberoende och coping. De citat som vi har valt att ta med anser vi utgöra exempel på 
teman som framkommit hos flera av informanterna. Samtliga av informanternas namn är 
fingerade och namnen som använts är Åsa, Jessica, Mikael, Leila och Anna.     
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Tillgänglighet och flexibilitet 
Under det här temat nämner samtliga informanter fem aspekter för att beskriva personalens 
arbetssätt. De fem aspekterna är att bli uppmärksammad som anhörig, att kunna ringa när som 
helst, att kontakten är behovsanpassad, att det finns möjlighet till kontakt vid akuta situationer 
samt att ha någon att bolla med.   

Att bli uppmärksammad som anhörig 
Flertalet informanter berättar om erfarenheter att som anhörig inte bli uppmärksammad vid 
stödinsatser för deras närstående. De uttrycker att det tidigare funnits en avsaknad av att bli 
erbjuden stöd och de berättar om erfarenheter med myndigheter, instanser och andra 
verksamheter som inte uppmärksammat hur de mår eller vilka behov av stöd de har som 
anhöriga. De beskriver känslomässigt utmanande perioder i deras liv där de står handfallna 
inför deras närståendes problematik med behov av att få rådgivning och stöttning. Flera 
informanter poängterar vikten av att bli uppmärksammad för att underlätta för anhöriga att 
våga prata om rådande problematik. Vilket de menar att Eken gör, uppmärksammar dem. 
Informanterna uttrycker även, som Åsa säger, att det är viktigt att “få ur sig det”. Med det 
syftar hon till “skiten” inom sig, alla de frågor, tankar och funderingar som hon har. De 
informanter som beskriver sådana här erfarenheter berättar samtidigt att de är medvetna om 
att stödet främst bör riktas mot personen med missbruksproblematiken. Åsa uttrycker det så 
här:  

“Men jag förstår att fokus är på missbrukaren i första hand som de måste hjälpa, självklart. 
Men man får inte glömma de anhöriga och det tycker jag många institutioner faktiskt kan 

göra… dock inte Eken.” (Åsa) 

Anna berättar att hon funderar kring varför anhörigstödet inte prioriteras i flera verksamheter 
då missbruksproblematiken är en angelägenhet som drabbar hela familjen. Däremot uttrycker 
samtliga informanter att avsaknaden av stöd eller omsorg som de tidigare inte erbjudits finns 
att ta del av inom verksamheten Eken. 

“Eken är de enda som erbjudit oss, vi har ju haft kontakt med psykakuten och allt möjligt som 
vi har flängt med honom på, men Eken är de enda som har erbjudit oss hjälp och kollat hur vi 

klarar oss.” (Åsa) 

Att kunna ringa när som helst 
Samtliga informanter uttrycker att personalens arbetssätt präglas av flexibilitet och 
tillgänglighet. De beskriver att tillgänglighet främst handlar om att personalen alltid finns där 
för stöttning samt att de alltid svarar när de hör av sig till dem, både via sms och 
telefonsamtal. Flexibiliteten innefattar bemötandet som personalen har gentemot de anhöriga 
när de söker dem. Samtliga informanter beskriver att de vid behov kan kontakta personalen 
oavsett vad det gäller eller vilken tid på dygnet det är. Mikael beskriver att tillgänglighet 
handlar om att vara kontaktbar den tid som är bestämd samt att i de fall som personalen 
behöver av- eller omboka så ska det göras i tid. För Jessica innebär tillgängligheten att 
personalen svarar när hon ringer då det har skett något som gör att hon är i behov av 
personalens stöttning, oavsett vilken tid på dygnet det är.  
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”Men det, det betyder ju mycket då. Eftersom det kan ju hända grejer vilken tid på dygnet som 
helst, bara för att klockan blir tio så betyder ju inte det att allting bara ah nu händer det 

ingenting för nu är klockan tio liksom, det kan ju fortfarande hända någonting, alltså ja… när 
som helst, så det känns ju bra att alltid kunna ringa någon som är nära också, faktiskt.” 

(Jessica) 

För Åsa handlar tillgänglighet om att personalen även lyssnar på de anhöriga samt att de 
uppmärksammar hur de mår. 

“Det kretsar naturligtvis kring den som är missbrukare men vi anhöriga är drabbade också 
och det tycker jag är jätteviktigt att de faktiskt ser, och det tycker jag att Eken gör… eller att 

de tar till sig det liksom, att de faktiskt bryr sig om vårt välbefinnande och hur vi mår 
överhuvudtaget i hela allt.” (Åsa) 

Åsa beskriver att kontakten med personalen är viktig i alla situationer under hela 
behandlingsprocessen men framför allt när situationen är som värst med hennes närstående 
och hon är i störst behov av stöd. Hon menar att kontakten möjliggör för henne att kunna 
“lasta av” problem på personalen och återhämta sig. Samtliga informanter uttrycker att de 
aldrig har upplevt att personalen inte haft tid att prata med dem, det gäller även under 
semestertider och storhelger. Enligt informanterna spelar det ingen roll vilken tid på året eller 
tid på dygnet det är, de berättar att de alltid går att få kontakt med personalen på Eken. Det 
finns tillfällen då informanterna har kontaktat personalen utan att få svar men då har 
personalen varit snabba med att meddela att de är upptagna för tillfället och att de hör av sig 
så snart de får tid. Det är något som samtliga informanter står bakom.  

“Ibland så har de ju inte svarat men då kan det kanske gå 5-10 minuter och så är det någon 
som ringer upp. Folk kan ju sitta i möten eller sådana saker. Men det är alltid någon som 
ringer upp efter en kort stund eller så, och även om man skickar sms eller någonting. Om 
något är jätteviktigt eller så, då är det alltid någon som inom en ganska kort stund hör av 

sig.” (Anna) 

Vetskapen om att de inte är ensamma och att de har kunnig personal nära till hands är 
betydelsefullt för samtliga informanter. Flertalet informanter uttrycker att det är en trygghet 
att veta att personalen har beredskap dygnet runt. Mikael och Jessica berättar att det är en 
trygghet att veta att de inte behöver vara ensamma i det som sker. Leila menar att det är 
betydelsefullt att kunna ringa verksamheten dygnet runt då socialtjänsten inte alltid har lika 
stor erfarenhet av ungdomar med missbruksproblematik. Anna beskriver att personalen är 
lugna, vilket hon inte anser sig själv vara. Hon har då fått hjälp att “komma ner på jorden” 
genom att personalen har förklarat saker och ting för henne.   

”De finns där och de, eftersom de har beredskap dygnet runt så är det ju alltid någon man 
kan få stöd av, och bara vetskapen gör att man lugnar ner sig.” (Leila) 

”Det är en trygghet att man vet att någon alltid finns där, eller ah att tre stycken alltid finns 
där, så man behöver inte vara ensam i det som händer, så det betyder mycket tycker jag” 

(Jessica) 
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Trots vetskapen om att möjligheten att ringa när som helst finns är det flera av informanterna 
som berättar att de inte utnyttjar den möjligheten. De förklarar att de av olika anledningar inte 
skulle ringa när som helst. Mikael berättar att han har försökt att hålla sig till kontorstider när 
han hört av sig då han anser att det är viktigt att inte belasta personalen. Leila uttrycker att 
hon inte skulle kunna ringa efter 23.00 på kvällen och hon berättar vidare att personalen har 
beredskap olika veckor. Under en svår period i hennes liv hade hon koll på vem det var som 
hade vilken vecka, vilket kan utgöras i följande citat:  

“Jag skulle väl inte ringa klockan tre på natten, det skulle jag nog inte göra, hehe, men fram 
till elva. Om jag vet vem som har beredskap och det hade ju jag koll på då, när, när han var 
hemma och det var struligt för då hade de ju en vecka i taget och så då visste jag vem som 

hade vilken vecka. Men man får ju inte missbruka dem, de måste ju orka.” (Leila) 
 
En del informanter berättar om svårigheter att be om hjälp även om behov funnits och att de 
har vetskap om att de kan kontakta personalen.  
 
“Jag har väldigt svårt med att göra det, men ja jag vet att jag kan ringa, men sen är det upp 

till mig att komma dithän, jag är ju sån, jag ber inte om hjälp i första taget, men jag vet ändå, 
liksom, här vet jag.” (Anna) 

Behovsanpassad kontakt 
Samtliga informanter uttrycker att kontakten med personalen har varierat över tid. Det har 
främst berott på hur situationen sett ut för deras närstående på grund av att den närståendes 
situation har stor påverkan på informanternas behov av stöd. Informanterna menar att 
personalen arbetar flexibelt och anpassat utefter vilka behov som finns hos den unga vuxna 
likaså som hos den anhöriga samt hur mycket kontakt de är i behov av och önskar att få del 
av. Möjligheten att anpassa mängd av kontakt har varit betydelsefull för samtliga informanter. 
Jessica berättar att kontakten med personalen inte endast handlar om att diskutera kring 
hennes närstående problematik utan även om hennes situation och hennes mående.   

“Det beror också på vad som har hänt och typ, men innan var det la rätt så ofta, typ fyra fem 
gånger i veckan kanske prata jag minst med dem, men nu är det ju en gång i veckan kanske vi 
hörs om, och bara kollar läget typ, så är det typ ah ”vad har hänt”, ”vad har du gjort” typ… 

och så.” (Jessica) 

Åsa berättar att kontakten har varierat under den tiden som hon har haft kontakt med 
verksamheten beroende på hur tillståndet hos hennes närståendes varit. Även fast det i nuläget 
är stabilt då hennes närstående får behandling så upplever Åsa att hon kan ringa personalen 
om hon behöver. Hon berättar också att personalen emellanåt kontaktar henne för att kolla hur 
hon har det.    

“Ibland var det flera gånger om dagen, men i alla fall, det var flera gånger i veckan faktiskt. 
Ah precis, nu bor ju han på behandlingshem så nu börjar ju vi lugna ner oss för att vi vet att 
han är på rätt sida, eller vi vet att de har koll på honom i alla fall… så då slappnar vi av lite 

mer, och då blir det per automatik tror jag att vi inte har så mycket kontakt just för den 
sakens skull.” (Åsa) 
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Kontakt vid akuta situationer 
Behov av akut kontakt uppfattas olika för informanterna. Vid akuta situationer uttrycker 
Jessica att hon har behov av att få stöd i form av att personalen är nära till hands. Det kan då 
handla om att hon inte förstår vad som sker med hennes närstående under påverkan och att 
hon inte vill vara ensam i den situationen.     

”Bara komma dit och vara där med mig liksom… så jag slipper att sitta där själv och bara 
“vad fan är det som händer nu”.” (Jessica) 

Mikael berättar att han inte varit i behov av akut stöd. Han upplever ändå att det finns stöd att 
tillgå i det fall en akut situation skulle uppstå, vilket skulle kunna innebära att något som inte 
vanligtvis sker inträffar eller om ett problem varat under en längre tidsperiod. Mikael menar 
att det under sådana situationer är betydelsefullt att ha någon att prata med. Anna berättar att 
hon i intensiva och hektiska perioder har behov av att kunna ringa personalen och att det har 
stor betydelse för henne.  

”Det betyder allt, att bara kunna ringa och … när man är själv så är det ju nätterna som 
allting är som värst också om man tänker, så det är otroligt skönt.” (Anna) 

Anna berättar vidare att personalen i sådana situationer lyssnar på henne och “plockar ner 
henne på jorden”. Ofta tänker Anna att allt som händer, eller inte händer, är en katastrof och 
hon behöver därför stöd med att få en klarare verklighetsuppfattning.  

“Så jag behöver ha någon som liksom visar på att så här och så här många personer dör 
varje dag och så blir det inte, de förklarar för mig.” (Anna) 

Någon att bolla med 
Av intervjuerna framkom det att samtliga informanter upplever att personalens arbetssätt 
bland annat innefattar att det finns någon som de kan ringa och bolla med i situationer när de 
känner sig rådlösa. Leila berättar att det har varit väldigt skönt att kunna bolla med personalen 
när hon inte vetat hur hon ska agera i vissa särskilda sammanhang, då hon inte har haft någon 
annan vuxen person som stöd i hemmet. För Mikael och Jessica har det också varit 
betydelsefullt att kunna ringa och bolla med personalen när det har skett någonting utanför det 
normala som de inte vet hur de ska bemöta. Personalens åsikter och råd har varit värdefulla i 
sådana situationer. För Anna handlar det om att kunna diskutera vissa saker som andra 
personer i hennes omgivning kan uppleva som konstiga. Hon menar att hon kan prata med 
personalen om det hon behöver utan att bli dömd eller förminskad på något sätt.  

“Just för att det blir ett sånt stöd, det är, det kan vara såna petitesser för en del människor, 
som jag behöver bolla, och människor tar mej inte på allvar för att jag, de tycker att jag är 

konstig eller tänker konstiga saker, eller, men det behöver jag inte känna när jag pratar med 
dem här.” (Anna) 

Åsa uttrycker att det är betydelsefullt att få en chans att reflektera med någon som förstår vad 
hon går igenom. Det har emellertid uppstått situationer när Åsa önskat att hon som anhörig 
hade kunnat få konkreta råd eller riktlinjer av verksamheten för hur hon ska hantera vissa 
särskilda situationer där hon känner sig handfallen. Hon berättar dock att hon är medveten om 
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att det är svårt för personalen att ge konkreta råd med tanke på att varje enskild situation är 
unik och att det krävs ett förhållningssätt därefter. 

”Jag skulle vilja att någon bara tryckte ner mig i en stol och tala om att såhär och såhär gör 
man i de här lägena och så är det bra med det och så väljer jag själv om jag vill göra så eller 
så… det skulle jag önska, sen men det funkar inte, de gör inte på det viset tyvärr. Så att det är 

kanske, det har kanske någon anledning, de kanske inte kan säga det rent ut vad problemet 
är, eller så, eller hur man ska bete sig i olika, det är olika i fall till fall säkert också… så att… 
det kan väl vara något sådant, men för oss skulle det hjälpt mycket om man fick lite mer, ah, 

hur man ska bete sig.” (Åsa) 

Analys av temat tillgänglighet och flexibilitet  
Orford et al. (2010) diskuterar kring en av orsakerna varför anhöriga försummas, vilket de 
menar handlar om att det inte finns tillräckligt många utformade arbetsmodeller som 
involverar anhöriga till personer med missbruksproblematik inom sociala verksamheter. Det 
är något som flera av informanterna kan relatera till och de uttrycker att Eken är den första 
och enda verksamheten som uppmärksammat att de som anhöriga kan vara i behov av och 
erbjudit dem stöd. Melin och Näsholm (1998) lyfter fram att anhöriga ofta upplever känslor 
som oro, maktlöshet, skuld samt förtvivlan på grund av att de befinner sig i komplexa 
situationer. Med anledning av dessa emotioner kan det finnas behov av stöd i form av 
exempelvis att få information kring droger, emotionell och praktisk avlastning (ibid.). Just det 
behovet beskriver flertalet informanter, de berättar om den maktlösa känslan som uppstår, 
behovet av att uppmärksammas samt att få tillgång till rådgivning, stöttning samt uppmuntran. 
Samtliga informanter lyfter fram betydelsen av att det finns professionella tillgängliga som de 
kan kontakta när som helst under dygnet. Informanterna menar att vetskapen om att de kan 
kontakta personalen skapar en känsla av trygghet. Det visas exempelvis i Åsas berättelse där 
hon berättar att hon kan ringa personalen när som helst i akuta situationer när något utanför 
det normala har inträffat, men även i den vardagliga kontakten när det finns behov av att bolla 
tankar med någon. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan detta förstås genom 
social interaktion då flertalet informanter är i behov av personalens stöd för att utveckla 
mening och kunskap kring hur de kan bemöta samt agera i särskilda situationer. Eide och Eide 
(2006) redogör för den professionella kommunikationen som sker mellan en yrkesutövare och 
den enskilda individen. Den professionella har som uppgift att agera hjälpande, stödjande och 
motiverande gentemot den enskilda individen. Vår tolkning är att de anhöriga upplever 
personalens arbetssätt så, att de agerar hjälpande, stödjande och motiverande. Flertalet av 
informanterna berättar även om att den stödjande kontakten är behovsanpassad. De menar att 
en behovsanpassad kontakt innebär att personalen alltid finns tillgängliga oavsett hur 
situationen ser ut för deras närstående för tillfället. Detta styrks i Jessicas redogörelse om att 
det alltid finns någon i personalen som hör av sig till henne och frågar hur hon mår trots att 
både hennes eget och hennes närståendes behov av kontakt för tillfället inte är lika aktuellt 
som tidigare. Anna berättar att kontakten med personalen är betydelsefull för henne då hon 
upplever att stödet som hon har behov av inte finns i hennes privata nätverk vilket innebär att 
hon riskerar att bli ensam med hennes närståendes problematik och med egna tankar. Att 
samtalskontakten med professionella har betydelse samt att den bidrar till den anhöriga 
upplever sig mindre ensam styrks med Butler och Baulds (2005) studie där resultatet belyser 
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att föräldrar till ungdomar med missbruksproblematik menar att samtalskontakten med 
professionella har bidragit till att de upplever minskade känslor av isolering och utanförskap.  

Trots vetskapen om att möjligheten att ringa finns utnyttjar inte alla informanterna den 
möjligheten i alla situationer. Mikael och Leila berättar om att de inte vill överbelasta 
personalen genom att exempelvis ringa för sent på kvällen. En möjlig förklaring skulle kunna 
vara att vetskapen om att de kan höra sig gör att de bemästrar sin situation bättre för de vet att 
de kan få hjälp om det skulle behövas. En annan möjlig förklaring kan vara att dessa två 
informanter inte varit i behov av stöd och därför inte känt behov av att ha kontakt med 
personalen utöver kontorstider. Resultaten i temat ovan visar hur informanterna beskriver 
personalens arbetssätt. De fem aspekterna att bli uppmärksammad som anhörig, att kunna 
ringa när som helst, att kontakten är behovsanpassad, att det finns möjlighet till kontakt vid 
akuta situationer samt att ha någon att bolla med lyfter samtliga informanter fram och kan 
förklaras genom den sociala interaktionen med personalen. Trost och Levin (2010) menar att 
social interaktion mellan människor utvecklar mening och kunskap samt att andra människors 
agerande påverkar individens tolkning av verkligheten (ibid.). Vilket flera av berättelserna 
från informanterna indikerar på. Mikael och Jessica berättar till exempel hur viktigt det är för 
dem att kunna ringa och bolla med personalen när det inte vet hur de ska hantera en svår 
situation vilket tyder på att de utvecklar mening och kunskap ihop med personalen. Anna 
berättar att den sociala interaktionen i form av telefonsamtal vid akuta situationer gör att 
personalen kan lugna ner henne och ”få ner henne på jorden”.  

Bemötande  
I temat bemötande finns det fyra aspekter som är återkommande i samtliga informanters 
beskrivelser av hur personalens arbetssätt påverkar det egna välbefinnandet, vilka handlar om 
bemötandet från personalen. De fyra aspekterna är att bli respekterad och lyssnad till, 
engagemang, skapa förtroende och vänskaplig relation.  

Att bli respekterad och lyssnad till 
Ett bemötande från personalen som präglas av respekt är något som samtliga informanter 
upplever vara betydelsefullt och något som de alla upplever från personalen. Mikael berättar 
att han alltid bemöts med respekt och att det inte finns någon i personalen som dömer honom, 
hans familj eller deras situation.    
 

”Ja, ja och jag tror att det är en stor förutsättning för att det här ska bli bra i slutändan, så 
därför är det jätteviktigt hur man möter människor som kommer hit, och det har de i alla fall i 
mitt fall gjort jättebra. Man har ett schysst sätt att möta folk på, det blir inte att man sätter sig 
över någon på något sätt, det är ingen som är mindre värd utan man har, man möts på ett bra 

sätt. Bara för att jag har gjort något dumt så behöver de inte kolla ner på mig, eller 
ifrågasätta allt jag säger, eller utgå från att din familj är skit eller… utan det är väldigt 

neutralt.” (Mikael) 
 

Även resterande informanter upplever att bemötandet från personalen är respektfullt. De 
menar att personalen lyssnar på dem och möter dem där de befinner sig. Personalen delar med 
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sig av åsikter och råd utifrån den anhöriges situation och förutsättningar men undviker att 
framstå som dömande eller nedvärderande. 

“Alltså jag tycker ju att det är väldigt viktigt att de behandlar mig som en vuxen också, hehe, 
alltså de kör inte över mig, det har jag aldrig upplevt, att de kommer med något, de har 

visserligen ett uppifrån perspektiv men de har inte använt, utnyttjat det på ett negativt sätt 
utan de har sett mig och förstått mig i den situation som jag har varit i som förälder. Och inte 
tryckt ner mig och sagt du har gjort totalfel och så. Utan det har känts, även om de har tyckt 
att jag har gjort fel, för de har de säkert tyckt och ibland sagt, men, men de har inte förstört 

mitt föräldrajag.” (Leila) 

Anna återkommer flera gånger till vad som är “normalt”. Hon berättar att det finns tillfällen 
när hon upplever sig själv som konstig eller att hennes livssituation är onormal, men att 
personalen då behandlar henne som “normal”. Hon menar att personalen är duktiga på att 
uppfatta den enskilda individen och bemöta utifrån dennes förutsättningar, vilket hon menar 
tyder på flexibilitet. 
 

“Ja att, ja de behandlar, jag kan känna att de behandlar oss som normala individer, fast vi 
känner oss ganska så onormala allihop, som har den här insatsen och känner oss lite, världen 
fortsätter men vi är här liksom. Men de behandlar oss som att vi tillhör den här världen också 
på något vis. Det är ju jätteviktigt att känna att man, ah med den här normaliteten mitt upp i 

alltihop också.” (Anna) 

Engagemang 
Samtliga informanter upplever att personalen bryr sig om dem och är engagerade. Då handlar 
det inte endast om de anhörigas närstående och deras problematik, utan att personalen bryr sig 
om den anhörige som en enskild individ. Mikael upplever att personalen visar att de är 
engagerade genom att vara påläst kring problematiken som berör hans närstående och deras 
familj. Jessica upplever att personalen visar på engagemang genom att de exempelvis minns 
vad hon ska göra och att de sedan frågar om det på ett omsorgsfullt sätt.  
 

”Ja de kommer ju ihåg vad jag ska göra framförallt, de kommer ihåg mina möten som jag 
inte gör, och just att de frågar “vill du att vi ska åka med?”. Men alltså de bara typ, de är 

som en kompis typ. Ah men till exempel jag berättar att jag ska iväg, jag menar inte ens mina 
kompisar kommer ihåg att jag skulle iväg i helgen, men den här bara ah ”hur har du haft 

det?”, så det, då tycker jag att man bryr sig i alla fall… lägger det på minnet typ.” (Jessica) 
 
Anna berättar att hennes kontaktperson på verksamheten lägger saker på minnet som visar att 
de bryr sig om henne. Trots att Annas närstående har varit frånvarande under en längre period 
upplever hon att möjligheten att kontakta samt att få stöd från personalen fortfarande finns 
tillgänglig för henne vid behov.   
 

”Ja, för de känner mig, liksom, de lägger ner tid på att lära känna mig. Martina vet vad jag 
tycker är kul, eller vilken musik jag tycker om, har liksom koll på de små detaljerna. Då 
liksom utgår jag liksom från att man bryr sig (…) De ger aldrig upp, de är fruktansvärt 



	35	

envisa människor. Ja nått så otroligt. Det får man ju naturligtvis vara i det här yrket, envis 
och aldrig ge upp. Och det är ju, det är ett väldigt bra sätt, att man aldrig ger upp hoppet om 
människor. (…) Ja jo precis, för han har ju ändå varit borta i… vad ska man säga, nu var vi 

där igen, två - två och ett halvt år, och ändå har jag fått tillgång till… dem.” (Anna) 
 
Flera av informanterna uttrycker att stödet inte endast handlar om kontakten mellan 
personalen och de anhöriga angående deras närståendes problematik och livssituation. De 
menar att det finns ett band mellan dem och personalen som präglas av omtanke vilket visas 
när personalen ställer upp i situationer som kan upplevas som utöver det vanliga. Anna 
berättar att personalen ställt upp med att hämta hennes son som var på rymmen samt att de 
även har hjälpt henne flytta möbler. Jessica berättar att personalen var ett stort stöd för henne 
när hennes son föddes. 

“Typ när min bebis kom så körde de in mig och satt där och vänta med mig typ.” (Jessica) 

”Och jag...  har liksom kunnat ringa när som helst på dygnet och då, de har ställt upp 
och de var och hämtade min son i en annan stad för ett år sen för att han var på rymmen.” 

(Anna) 

Mikael menar att personalen ställer upp och utgör ett stöd när han som mest behöver det. Han 
berättar om ett tillfälle när saker och ting kändes hopplöst och han var i behov av stöd med att 
försöka förändra situationen. 
 

“Det fanns en tid då vi kände oss uppgivna som föräldrar och vi sa att va sjutton vi får väl 
försöka göra något och kalla till ett möte med andra föräldrar, som kompisar, och då var 

Mats genast med på det spåret ”vill ni det och vågar det så självklart jag kan va lite ledare 
vid ett sånt samtal”. Det är ju också sådana saker som är viktiga att höra, att är vi ute och 
surrar någonstans i periferin nu eller kan det här vara en bra väg, så sådant kan ju också 

vara bra, och att man är med på det här och stöttar.” (Mikael) 
 
Åsa berättar att personalen ställer upp som avlastning när hon som anhörig inte vet hur hon 
ska bemöta sin närstående vid särskilda situationer.  
 

”Vi har ringt till dem och sagt att nu är han helt rabiat här hemma och är helt okontaktbar 
och då har de kommit och släpat med honom ut till bilen och åkt några varv, kanske åkt och 
köp MC Donalds kanske eller något sådant där, så att vi har fått tidsfrist och även att de har 
kunnat prata med honom. De har ju hjälpt honom jätte, jättemycket genom sin kunskap och 

så.” (Åsa) 
 
Flertalet informanter uttrycker att de inte saknar något i stödet som de erbjuds. Däremot 
berättar några av dem att de i stundens hetta ansett att personalen agerat fel eller sagt något 
felaktigt men att de vid senare fundering kommit fram till att personalen hade haft rätt. Anna 
beskriver det så här;  
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“Ibland har jag kanske tyckt att saker görs fel men det blir ändå rätt, de gör rätt och det är 
jag som har tänkt fel. (...) Det låter ju som det mest fantastiska som någonsin har skapats det 

här, men det är så jättebra det de gör och alltså jag är tacksam varje dag för vad de har 
gjort, det är.” (Anna) 

Skapa förtroende   
Förtroende är något som samtliga informanter uttrycker att de har till personalen. Mikael 
uttrycker att missbruksproblematik är en sådan privat angelägenhet som sker i familjen och att 
det är nödvändigt att kunna ha fullt förtroende till de som är med och stöttar familjen. 
Samtliga informanter uttrycker att det utan förtroende är svårt att öppna sig och dela med sig 
om det som sker i familjen. Anna berättar att förtroendet inte fanns naturligt från början utan 
personalen fick arbeta för att skapa förtroende. Anna upplever i nuläget ett starkt förtroende 
till personalen, vilket innebär att hon kan vara helt ärlig kring vad som sker och hur hon 
faktiskt mår.    

”De fick ju slita för att bygga upp det, men sen så har de behållit det faktiskt (…) Ah… för 
mig, personligen, så är det ju så att jag har varit snäll och sagt att jag mår jättebra och allt 

är jättebra, men när jag har börjat lita på dem så har jag kunnat säga att allt är inte jättebra, 
att jag inte mår bra.” (Anna) 

Åsa berättar också att hon har fullt förtroende för personalen, vilket hon tror är en 
förutsättning för att kunna ta sig till den hjälp som personalen erbjuder. För henne handlar det 
om att kunna berätta om jobbiga saker som händer inom familjen och veta att informationen 
stannar där. Åsa förklarar varför hon har ett fullt förtroende så här:    

”Jag tror bara att det är hur de är. De har ju aldrig pratat tystnadsplikt, det tror jag faktiskt 
inte, jag tror bara det är deras sätt, de är väldigt härliga, goa, som gör att man litar på dem 

och har fullt förtroende för dem faktiskt.” (Åsa) 

För Jessica och Leila finns det i nuläget ett förtroende till personalen. De berättar dock att det 
har uppstått situationer under behandlingsprocessen där särskilda händelser har gjort att de har 
känt ett minskat förtroendet för personalen. Leila upplevde att stödet från personalen för 
hennes närstående i början inte var tillräckligt utifrån det behov som fanns, vilket resulterade i 
en väldigt tuff situation där Leila och hennes närstående kände sig svikna av personalen. Leila 
berättar vidare att hon var tydlig med att förklara för personalen att de behövde anstränga sig 
för att bygga upp förtroendet igen. Jessica berättar att privata saker som hon sagt till en i 
personalen i förtroende kommit fram av misstag. Jessica uttryckte till personalen att hon 
kände sig sviken men öppen för att bygga upp förtroendet igen. 

”Alltså ja, hur får man tillbaka förtroende. Prata igenom det typ, nu kommer jag inte ihåg 
exakt anledning till varför det kom fram men, jag blev arg typ. Man får ju börja med att be 

om ursäkt typ för att man har sagt något man inte får liksom, sen är det ju bara att börja om 
från ruta ett och bygga upp det igen.” (Jessica) 

Vänskaplig relation 
Något som samtliga informanter upplever är ett det har utvecklats en vänskaplig relation 
mellan dem och personalen på verksamheten. De beskriver att en vänskaplig relation är 
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nödvändig för att det som personalen gör ska kunna utgöra ett stöd för dem. Jessica berättar 
att hon upplever det som att personalen inte “jobbar” med henne utan att de faktiskt bryr sig 
och vill höra hur det är med henne.  
 

“Alltså det känns som att de vill typ med, det är typ inte bara att jag ska träffa några som 
arbetar med mig utan det är typ kompisar. (…) Ibland ringer de och kollar vad jag har gjort, 
som nu i helgen var jag ju å Skåne, så ringde de i… eller var det i förr, förut kanske det var, 

han ringde i alla fall och bara kolla hur helgen har varit och om jag har haft kul och typ så… 
så det känns bra.” (Jessica) 

 
Leila menar för att kontakten ska kunna upplevas betydelsefull så behöver de anhöriga släppa 
in personalen genom att våga öppna sig och vara ärlig. Hon upplever att det skapats en 
familjerelation dem emellan eftersom mycket tid spenderas i hemmet samtidigt som det finns 
en öppenhet där hon får tillåtelse att vara som hon är.  
 
“Gråta och skrika och vara förtvivlad mitt i det här. Och det funkar… de klarar det.” (Leila) 

 
Anna berättar att personalen under en period hörde av sig varje dag för att kolla hur hon 
mådde. Personalen har även uppmuntrat henne till att hitta på saker som hon mår bra av att 
göra och hon berättar att hon tillsammans med personalen har varit och gjort roliga saker i 
syfte att få henne att må bättre.  
 

“Ja, och de fattade liksom och ringde inte jag en dag så var de noga med att en av dem 
ringde tillbaks till mig för att kolla att jag inte hade hoppat i kanalen eller någonting”. 

(Anna) 
 

“Vi har ju också gjort saker som jag kan tycka är roligt, åka på loppis eller bara, jag är ju 
väldigt matfixerad, vi har ju varit ute och ätit på lite ställen och så där, bara för att det får 

mig att må jättebra.” (Anna) 

Analys av temat bemötande 
Samtliga informanter uttrycker att stödet som personalen erbjuder upplevs som givande då 
personalen och de anhöriga har en relation som präglas av respekt, engagemang, gott 
bemötande och förtroende. De menar även att det är av vikt att mötet som sker mellan dem 
och personalen präglas av empati för att de ska kunna ta del av stödet som erbjuds. Eide och 
Eide (2006) förklarar att förutom att agera stödjande har den professionella till uppgift att 
bidra till att individen upplever att denne blir bemött med respekt och empati. Flertalet av 
informanterna talar om en relation med personalen som vi tolkar som en vänskaplig relation. 
Anna nämner bland annat att personalen gjort aktiviteter tillsammans med henne som hon 
tycker om och Jessica berättar att personalen ringer för att fråga hur helgen har varit. Av 
resultatet är vår tolkning att Ekens arbetssätt präglas av att skapa vänskapliga relationer med 
de anhöriga samtidigt som personalen innehar ett professionellt förhållningssätt. Detta menar 
vi tyder på att personalen arbetar för att utveckla allians med de anhöriga. Enligt Melin och 
Näsholm (1998) innebär allians en samarbetsrelation mellan den anhöriga och personalen. 
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Författarna menar även att allians handlar om det engagemang och den empatiska förmåga 
som den professionella har samt den överensstämmelse som görs dem emellan om 
gemensamma mål. Detta är något som åskådliggörs i flertalet informanters redogörelser när 
de berättar om vad personalens arbetssätt har för inverkan på deras välbefinnande. Det visas 
exempelvis i Åsas berättelse när personalen kom till undsättning när situationen med hennes 
närstående var ohållbar.  

Symbolisk interaktionism beskriver den sociala verkligheten och dess olika 
samspelsprocesser (Trost & Levin 2010). Interaktionen och kommunikationen mellan 
personalen och de anhöriga formar de anhörigas upplevelser av stödet som de får av 
personalen. Personalens bemötande gentemot de anhöriga påverkar inte bara upplevelsen hos 
de anhöriga utan även agerandet. Begreppet definitionen av situationen kan användas för att 
förklara hur de anhörigas förmåga att ta till sig det stöd som personalen erbjuder påverkas av 
hur de upplever personalens bemötande. När personalen agerar stödjande och respektfullt och 
det upplevs detsamma av de anhöriga så resulterar deras agerande därefter. Det är något som 
vi tolkar kan kopplas till samtliga informanters berättelser om hur de upplever personalen som 
stödjande, vilket resulterar i ett förtroende som gör att de är mottagliga för stödet. Upplevelser 
av bemötandet är även något som Ewertzon et al. (2010) lyfter fram i sin studie. Ewertzon et 
al. menar att en pågående kontakt mellan de professionella och de anhöriga där närvaro, 
lyhördhet, engagemang och uppmuntran är betydelsefullt. Om de anhöriga upplever ett dåligt 
bemötande kan det således leda till en känsla av alienering, maktlöshet och social isolering 
vilket i sin tur hämmar hur mottaglig den anhöriga är till stöd.  

Coping 
I temat coping finns det fem aspekter som flertalet av informanterna nämner när de beskriver 
hur personalens arbetssätt påverkar och utvecklar deras förmåga att stödja sig själv och sin 
närstående. Resultatet visar sig främst handla om stödet att utveckla copingstrategier. Vi har 
valt att dela upp det här temat i fem delar; hantera skuldkänslor, försummat sina egna behov, 
strategier för att stödja sin närstående, delaktighet samt förväntningar.    

Att kunna hantera skuldkänslor 
Samtliga informanter berättar om vad stödet från verksamheten innebär för dem, det kan 
handla om att få bolla tankar, få bekräftelse och att personalen är tillgängliga för att ge stöd 
dygnet runt. Något som alla informanter har belyst är personalens förmåga att genom 
stöttande samtal bidra till ökad förmåga att hantera den situation som de befinner sig i med sin 
närstående. För att utgöra ett stöd för sin närstående berättar flertalet informanter att de är i 
behov av stöd för att hantera skuldkänslor, vilket de uttrycker att de fått hjälp med genom 
personalen på Eken. Jessica uttrycker att personalen varit ett stöd för henne gällande att 
komma till insikt med att det inte är hennes fel att hennes närstående har ett 
missbruksproblem.  
 
“Jag får höra det hela tiden, att det är inte mitt fel. Jag kan inte styra och ställa över om han 

petar i sig någonting, eller tar något överhuvudtaget… det kommer ju alltid till honom när det 
gäller valet där.” (Jessica) 
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Leila berättar att hon kan fastna vid vissa tankar som inte leder till någon förändring och att 
hon får stöd i att släppa de tankarna och istället fokusera på något annat. Anna berättar att hon 
upplever att personalen är lugna vilket är bra för att Anna beskriver sig själv som en 
”hysterisk” person som behöver hjälp med att lugna ner henne och klargöra olika saker för 
henne. Även Åsa beskriver att hon ofta dömer sig själv och tar på sig skulden för sin 
närståendes missbruk, vilket är något hon förklarar att personalen har stöttat henne med 
genom att förklara för henne att hennes närståendes missbruksproblematik inte är hennes fel. 
Åsa menar att hon nu kommit till förståelsen att det inte är hennes fel att hennes närstående 
har en missbruksproblematik.  
 
“Det har de hjälpt mig jättemycket med att komma över, att det faktiskt inte är mitt fel, att han 

har valt det själv och så, så det har vart jätte, just för självkänslan tänker jag mycket att det 
har hjälpt.” (Åsa) 

 
En annan aspekt som några av informanterna uttrycker som en svårighet är att fortsätta kämpa 
när det känns som värst. Leila, Jessica och Anna uttrycker att stödet från verksamheten har 
varit avgörande för dem att orka stå ut under svåra perioder. Anna berättar att hon fått stöd av 
personalen genom samtal, ibland två gånger i veckan, där de diskuterat, pratat och lagt upp 
schema för hur kontakten skulle gå till. Anna uttrycker att stödet har bidragit till att hon 
numera har ett mer stabilt känsloliv.  
 

”Så jag vet inte om jag hade orkat överhuvudtaget om jag inte hade kunnat få prata med 
personalen på Eken.” (Leila) 

 
”Jag hade fortfarande suttit hemma och grävt ner mig faktiskt.” (Jessica) 

Försummat sina egna behov 
Flertalet informanter uttrycker att missbruksproblematiken hos sin närstående har påverkat 
deras liv, vilket bland annat har inneburit att de har satt sina egna behov i andra hand. Jessica 
beskriver att hon kände ett stort ansvar över sin närstående och att hon var tvungen att vara 
vuxen för dem båda, trots att hon var yngre.  
 
“Allt handlar om den som har missbruket, hela tiden, man lägger sig åt sidan typ.” (Jessica) 

 
Samtliga av dem som uttrycker att missbruksproblematiken har stor påverkan på deras liv 
beskriver att kontakten med verksamheten har inneburit stöd i att bättre kunna hantera 
situationer som de påverkas av. Leila uttrycker det så här;   
 
”Ja de stödjer mig ju i att jag ska ta tillbaka kommandot över mitt liv… eller ta tillbaka mitt 

liv...”. (Leila) 
 
Anna berättar att personalen har pushat henne framåt och bidragit till att hon fått en större 
förståelse kring att hon är värd att må bättre. Anna förklarar att personalen ibland kunde 
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uppmuntra henne till att gå ut och fika eller ta en sväng med bilen för att få en paus från den 
situation hon befann sig i.  

Strategier för att stödja sin närstående 
Hur man som anhörig bör agera och inte agera i vissa särskilda situationer med sin närstående 
är något som samtliga informanter är överens om att det får stöd kring av personalen i 
verksamheten. Flertalet informanter nämner att kunskapen om droger och dess effekter är 
något som är betydelsefullt när de bemöter sin närstående. Det handlar om att förstå hur man 
ska agera i situationer när den närstående är under påverkan eller när något annat avvikande 
beteende uppstår. Personalen diskuterar med de anhöriga kring vad som bör göras och även 
vad som bör undvikas i situationer som känns främmande.    
 

”Jo alltså om de till exempel säger att försök att göra såhär tills vi kommer så prövar jag 
givetvis det, så det ah, ibland har man lärt sig mycket nya grejer… hur man bemöter folk som 

är påverkade under de här två åren.” (Jessica) 

“Plus att man får en annan kunskap själv om missbruk och droger och hela den där 
cirkusen… så jag tror att det har hjälpt jättemycket till att vi har kunnat stötta honom på ett 

helt annat sätt faktiskt.” (Åsa) 
 
Mikael nämner även att det kan vara lättare att ta upp vissa saker med sin närstående när han 
har fått möjligheten att diskutera dem innan med personalen.  

“Just det faktum att jag kan bolla frågor med min närstående på ett annat sätt, för man har 
redan förberett för de här frågorna här, man pratar då samma språk här som vi kan göra 

hemma, och då blir det mindre farligt på något sätt tror jag, just att i vår relation att ta upp 
det igen, och om det har varit motigt i dialogen hemma så har de sagt snarlika saker här fast 

förmodligen på ett annat sätt så att budskapet går fram.” (Mikael) 

Delaktighet 
Delaktighet i den närståendes behandlingsprocess är något alla informanter uttrycker att 
verksamheten är måna om att tillgodose. Anna menar att personalen pratar med henne om vad 
som ska hända och vad som har hänt för att involvera henne i hennes närståendes 
behandlingsprocess. Hon berättar också att personalen låter henne läsa delar av deras 
rapporter för att hon inte vill missa viktig information och vara delaktig i sin närståendes 
behandlingsprocess. Jessica och Mikael berättar att personalen delar med sig av det som är 
viktigt för dem att veta. Samtliga informanter uttrycker att personalen enbart delger 
information som deras närstående har godkänt att dela med sig av.  

”Så mycket som de får lov att säga har jag ju fått veta, de, sen så sa ju han att de inte får lov 
att säga något så och då får de ju inte säga något liksom, men de har sagt så mycket som de 

får lov att säga.” (Jessica) 

Leila menar att det är betydelsefullt för henne att personalen tar del av det som hon har att 
säga istället för att nonchalera det och “prata på om sitt”. Enligt Mikael är det viktigt att 
kontakten med verksamheten är en tvåvägskommunikation, vilket betyder att personalen 
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berättar för honom om det är något som han behöver veta och han berättar för personalen det 
som de behöver veta. Samtliga informanter upplever att en ökad delaktighet bidrar till att de 
bättre kan stödja sin närstående.   

”Det är ju jätteviktigt, återigen om du ska tänka långsiktigt, de behöver ju se hur jag funkar 
som förälder också.” (Mikael) 

Förväntningar 
Samtliga informanter uttrycker att de inte upplever att det finns några förväntningar på dem 
från personalen. Leila och Anna berättar att de inte känner några krav att vara kontaktbara, 
men de menar vidare att personalen motiverar dem till att vara så delaktiga i deras närståendes 
behandlingsprocess som de kan och vill vara. Mikael upplever inte heller att personalen 
uttrycker några krav men han menar att han behöver vara lätt att nå för att de tillsammans ska 
komma framåt i arbetet med hans närstående. Därför har det varit naturligt för Mikael att vara 
alert och svara på telefonsamtal och sms från personalen. Åsa upplever inte heller att det finns 
några krav från personalen.  
 

“Nej det tycker jag inte, eller de vet ju att vi gör det så det har jag nog aldrig, de vet att vi 
släpper allt för honom, och så därför kan jag nog inte, där kan jag nog inte relatera till det 
om jag ska vara ärlig. För de känner oss så pass och vet liksom, att vi, vi finns, de aldrig 

behövt påpeka eller säga eller så, vi vet var vi står så att säga.” (Åsa) 

Analys av temat coping  
Flertalet av informanterna berättar om skuldkänslor, försummelse av egna behov samt hur de 
på bästa sätt kan försöka att stödja sin närstående utan att möjliggöra en fortsatt 
missbruksproblematik. Detta är tillstånd som identifieras i ett medberoende, vilket flera av 
informanterna var medvetna om och diskuterade kring. Några av informanterna uttrycker att 
Ekens arbetssätt innefattar stöd i att hantera medberoende samt att uppmärksamma om det 
finns tendenser till att utveckla medberoende. Medberoende uttrycks i olika symtom, bland 
annat att den anhöriga tar på sig ett stort ansvar för den närstående och dennes problematik 
samt försummar sig själv och sina egna behov (Palmblad 2013). Detta är något som Anna 
berättar om, att hennes närståendes problematik upptagit hela hennes värld och att hon 
försummat sina egna behov vilket har påverkat hennes välbefinnande. Hon berättar vidare att 
personalen bland annat uppmuntrat henne till att göra saker som hon tycker är roliga.  

Informanternas upplevelser av det stöd som personalen erbjuder innebär att 
informanterna känner sig delaktiga i deras närståendes livssituation, i den mån som det är 
möjligt. Molin (2004) diskuterar kring begreppet delaktighet och menar att det innebär att ta 
del av en social gemenskap, aktivitet eller uppgift. En upplevd känsla av delaktighet handlar 
inte endast om att den enskilda individens engagemang utan även om samspelet mellan den 
professionella och den anhörige. Vilket vi kan se i exemplet när Leila och Mikael berättar att 
det är viktigt att personalen involverar dem samtidigt som det är viktigt att de som anhöriga 
tar initiativ till att vara delaktiga. En upplevd känsla av delaktighet medför känslor av 
tillhörighet och inflytande (Molin 2004), vilket flertalet av informanterna uttrycker är viktigt 
för att kunna stödja sina närstående.  
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I en studie av Usher, Jackson och O’Brien (2005) lyfter forskarna fram att det kan vara 
stigmatiserande att tillhöra en familj där det finns missbruksproblematik. Detta kan resultera i 
en ångestfylld vardag för familjemedlemmarna. Forskarna menar att det är viktigt att se 
bortom det som inte fungerar och uppmärksamma positiva resurser som finns bland de 
anhöriga (Usher, Jackson och O’Brien 2005). Detta är något som flertalet av informanterna 
lyfter fram att personalen gör genom att göra dem delaktiga i deras närståendes 
behandlingsprocess. Detta kan bidra till att deras förmåga att utgöra ett stöd för sin närstående 
utvecklas. Informanterna berättar att de har fått stöd i att vara en resurs för sin närstående och 
på så sätt utveckla förmågan att förändra sina upplevelser av situationen de befinner sig i. 
Utifrån en interaktionistisk utgångspunkt är det individens tolkning som är av betydelse vilket 
tydliggörs i berättelserna som informanterna delger om att de tillgetts stöd att hantera svåra 
situationer, skuldkänslor och utveckla förmåga att stödja sin närstående. Att informanterna 
berättar att de har fått stöd med detta kan förstås genom en av de fem hörnstenarna betoningen 
på aktivitet som innebär att människan är med i en föränderlig process. En utgångspunkt i 
symbolisk interaktionism är att en person inte är dominant utan att personen beter sig 
dominant i den särskilda situationen. Detta kan liknas vid att flera informanter känner 
skuldkänslor, det innebär alltså inte att de nödvändigtvis har skuld. När människan tror att den 
är på ett visst sätt kan det bidra till tankar om att något är oföränderligt (Trost & Levin 2010).  
Enligt flertalet informanter har de fått stöd i att förändra tankar om skuld för sin närståendes 
missbruksproblematik genom bland samtalskontakten med personalen på verksamheten.  

Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik 
beskriver personalens arbetssätt och hur de upplever att arbetssättet påverkar det egna 
välbefinnandet samt förmågan att stödja sin närstående. Ekens arbete syftar till att stödja 
anhöriga till personer med missbruksproblematik. Samtliga informanter har pågående stöd, 
avslutande eller tidigare fått stöd från verksamheten Eken. Den första frågeställningen berör 
informanternas beskrivning av utformningen av det stöd som personalen erbjuder dem.  

Resultatet visar att informanterna beskriver personalens arbetssätt som ett stöd i form 
av möjlighet till professionell kontakt, där kontakten präglas av tillgänglighet och flexibilitet. 
De aspekter som uppmärksammas bland resultatet är att informanterna blir uppmärksammade, 
att de kan ringa personalen när som helst under dygnet, att kontakten är behovsanpassad, att 
kontakt är möjlig vid akuta situationer samt att det finns någon att bolla tankar med. Samtliga 
informanter lyfter fram att vetskapen om att de inte är ensamma och att de har kompetent 
personal nära till hands dygnet runt är en trygghet. Trots att samtliga informanter uttrycker att 
de är medvetna om möjligheten att kunna ringa när som helst finns så gör inte alla det. Två 
informanter berättar att de försöker undvika att ringa för sent på kvällen/natten då de oroas 
över att överbelasta personalen. En fråga som då uppstår är varför de upplever att de inte kan 
utnyttja möjligheten att ringa när som helst. Kan det handla om en kulturell spärr som finns i 
vårt samhälle där man kan uppleva det som besvärande att befinna sig i behov av hjälp eller 
kan det handla om att personalen inte är tillräckligt uppmuntrande till att de anhöriga skall 
kunna ringa när som helst? Det kan även handla om att just de här två informanterna inte 
befunnit sig i en sådan situation där de ansett att de varit i behov av att ta kontakt med 
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personalen på andra tider än kontorstider. Vår tolkning är att möjligheten att kunna kontakta 
personalen utöver kontorstider är en symbol för personalen att visa att de finns tillgängliga för 
de anhöriga oavsett vilket tid på dygnet för att skapa trygghet. Denna symboliska handling 
visar att personalen har förståelse för att det inte har någon betydelse vilken tid på dygnet som 
anhöriga kan vara i behov av stöd utan stödet ska sträcka sig över dygnets alla timmar. En 
annan möjlig tolkning om varför personalen erbjuder stöd dygnet runt till anhöriga kan handla 
om att personalen ämnar arbeta med stöd till de anhöriga för att på ett förebyggande sätt 
främja behandlingen med den unga vuxna, med motivet att då de anhöriga får stöd kan de 
utgöra stöd för deras närstående.  

I den andra frågeställningen efterfrågas informanternas beskrivning av hur personalen 
uppmärksammar deras behov relaterat till deras eget välbefinnande. Utifrån studiens 
insamlade material kan vi dra slutsatsen att samtliga informanter upplever att personalens 
arbetssätt har bidragit till ett ökat välbefinnande. Detta tolkar vi genom att de beskriver hur 
personalens arbetssätt bidrar till att de känner sig uppmärksammade, trygga, delaktiga samt 
får stöd i att hantera skuldkänslor och försummelsen av egna behov. Arbetssättet som 
informanterna redogör för präglas av ett gott bemötande som innefattar respektfullhet, 
förtroende, att bli lyssnad till, engagemang samt relationsskapande. Det framkommer även att 
personalen, utan att agera dömande, möter informanterna utifrån deras situation, 
förutsättningar och mående. Vi tolkar detta som att personalen och de anhöriga utvecklar 
en allians där det finns en relation som präglas av förtroende och engagemang. Vi menar att 
personalens arbetssätt genom att ha en vänskapligt präglad relation och samtidigt behålla 
professionaliteten visar att de lyckas att inneha en skicklig professionalitet i sitt yrke. Vi 
uppfattar det som att personalen strävar efter att skapa allians med de anhöriga för att de anser 
att allians bidrar till att de anhöriga blir mer mottagliga för stödet. Utifrån informanternas 
redogörelse tolkar vi att en vänskapligt präglad relation är ett sätt att bygga upp förtroende. 
Detta är något som flertalet informanter menar är nödvändigt för att kunna öppna upp sig och 
prata om den problematik som råder i familjen samt att kunna ta emot den hjälp som erbjuds. 
Förtroende är något som två av informanterna berättar att de vid ett tillfälle under processen 
har förlorat, de två informanterna berättar dock vidare att förtroendet åter har byggts upp. 
Konsekvenserna av ett förlorat förtroende innebar att både personalen och informanterna fick 
börja om på nytt att bygga upp förtroendet. Utifrån resultatet tolkar vi att personalen är måna 
om att bygga upp förtroende med de anhöriga, vilket kan visas i att informanterna uttrycker 
att förtroende var något som personalen fick bygga upp då det inte fanns från början. Vi tolkar 
att personalen är måna om att det ska finnas förtroende dem emellan för att möjliggöra att 
stödet uppnår dess avsedda funktion.  

Slutligen till den tredje och sista frågeställningen som behandlar informanternas 
beskrivning av hur personalen uppmärksammar deras behov relaterat till deras förmåga att 
stödja sin närstående. I resultatet framgår det att samtliga informanter anser att stödet de får 
av personalen bidrar till att de stärks i sin stödjande roll gentemot deras närstående. 
Informanterna delger att det stöd som de erbjuds för att främja deras förmåga att stödja sin 
närstående innefattar hantering av skuldkänslor, att uppmärksamma försummelsen av de egna 
behoven samt att vara delaktig i sin närståendes behandlingsprocess. Det framkommer även 
att flertalet informanter får rådgivning i hur de kan agera då de upplever rådlöshet i hur de ska 
hantera en särskild situation eller bemöta sin närstående. Från intervjuerna framkommer det 
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att informanternas tankar om vad som är tillräckligt med rådgivning gällande bemötandet med 
sin närstående skiljer sig. En av informanterna uttrycker en önskan om tydligare riktlinjer 
kring bemötandet i särskilda situationer med sin närstående. Detta är något som de andra 
informanterna inte upplever, de menar att den rådgivning och de riktlinjer som personalen 
delar med sig av kring deras situation är tillräckliga. Vi drar slutsatsen att det finns ett 
dilemma kring hur mycket personalen ska vägleda de anhöriga i hur de kan stötta sin 
närstående eller agera i särskilda situationer. Vi menar att detta kan ha flertalet olika 
anledningar däribland att personalen inte kan ta ansvar för beslut som ligger i den anhöriges 
händer. Sammanfattningsvis kan det ändå konstateras att informanterna i det stora hela anser 
att personalens arbete med att främja deras förmåga att stödja deras närstående är tillräckligt.  

Inledningsvis i studien hänvisar vi till Winqvist (2011) som menar att det kan vara 
svårt för anhöriga att definiera vilket typ av stöd som de är i behov av. Samtliga informanter i 
studien uttrycker att de innan de blivit erbjudna stöd från Eken upplevde en avsaknad av detta 
från andra verksamheter och instanser. Då Winqvist (2011) lyfter fram att det kan vara svårt 
för anhöriga att definiera vilket typ av stöd som de är i behov av är en möjlig tolkning att 
informanterna i studien tidigare inte hade kännedom om vilken form av stödinsats som kunde 
vara betydelsefull för dem. Vad det kan bero på menar vi kan handla om att de professionella 
inte arbetade utefter ett anhörigperspektiv eller saknade kunskap om vilket stöd som de bör 
erbjuda anhöriga. Det kan även handla om att verksamheten/instansen inte hade resurser till 
att erbjuda stöd till anhöriga. Vi menar att de professionella bör ha ett anhörigperspektiv och 
som uppgift att kunna erbjuda rätt sorts stöd till anhöriga. De professionella bör därför ha 
kunskap om vilket typ av stöd som är lämpligt att erbjuda anhöriga, detta ansvar ligger inte på 
den anhöriga. Vi vill återigen hänvisa till 10§ 5 Kap i Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 10§, 
2009:549) som säger att socialnämnden är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga. Det är inte 
den enskilde som ska behöva utforma behovsanpassat stöd utan det ska de professionella 
erbjuda dem. Studiens resultat är därför betydelsefull kunskap för den professionella i sitt 
arbete med anhöriga till personer med missbruksproblematik.  

Avslutningsvis vill vi föra en diskussion kring hur vi har valt att förhålla oss kritiskt 
till den i det närmaste odelat positiva inställningen som samtliga informanter har till Ekens 
verksamhet och arbetssätt. Som tidigare nämnt hade personalen ansvar för rekrytering av 
intervjupersoner och personalen menar att de valt intervjupersoner som de ansåg passade in 
under särskilda kriterier, exempelvis att de anhöriga inte befann sig i en aktiv kris. På grund 
av att personalen hade möjlighet att välja ut intervjupersoner finns en risk att de valt personer 
som de har god kontakt med och som de vet har ett gott intryck av verksamheten. Det kan 
även finnas en viss lojalitetsproblematik, då personalen känner till intervjupersonerna kan det 
innebära att intervjupersonerna upplever sig hindrade att kritisera verksamheten med rädsla 
för att detta ska påverka insatsen/relationen till personalen. På grund av att intervjuerna, alla 
utom en, genomfördes i Ekens lokaler med personalen i närheten kan det också innebära att 
en viss stämning infann sig där intervjupersonerna inte kände sig bekväma med att dela med 
sig av negativa erfarenheter kring personalens arbetssätt. De anhöriga kan också känna att de 
står i tacksamhetsskuld till personalen, detta trots att det är deras rättighet att de ska få stöd 
och kunna ringa när som helst. Det är därför av vikt att vi som författare är medvetna om att 
detta kan ha påverkat resultatet. Detta till trots menar vi att resultatet kan ses som en pusselbit 
till utveckling av en praktik där de anhöriga betraktas som experter på sin situation och med 



	45	

behov och rätt till samhälleligt stöd. Studien kan såväl ses som ett bidrag till ytterligare 
forskning på ett nästintill outforskat ämne som visar på behov av vidare studier samt att den 
kan ge verksamheten möjlighet att utvecklas. Studien kan även tyda på att en verksamhet som 
formas utefter anhörigas stödbehov faktiskt kan ge ökat välbefinnande för anhöriga, även om 
detta behöver studeras ytterligare för att vidare konstateras.  

Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik 
Genomgående under vår socialpedagogiska utbildning har det talats om betydelsen av att se 
människan utifrån en helhetssyn samt om vikten att arbeta förebyggande för minskad ohälsa i 
samhället. Enligt Berglund (2000) har socialpedagogen utifrån ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt bland annat i uppgift att sträva efter att skapa goda möten med människor 
som är i behov av stöd. Författaren menar att det är i de goda mötena som förändringen kan 
ske. Det är alltså för socialpedagogen viktigt att i förändringsarbete etablera en 
samarbetsrelation för att skapa den närhet med den enskilde som är nödvändig för 
uppbyggandet av allians. Det är först då som socialpedagogen kan utgöra ett stöd för att 
kunna ha en inverkan på den enskilde.  

Studien lyfter fram en rad aspekter vilka anses vara av central betydelse för socialt 
arbete och socialpedagogik. Studiens resultat belyser en verksamhet vars arbetssätt innehåller 
ett helhetsperspektiv på människan och dess nätverk. Detta arbetssätt kan liknas vid det som 
Socialstyrelsen kallar för familjeorienterat arbetssätt (Kunskapsguiden u.å.). Resultatet 
synliggör betydelsen av att anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik erbjuds stöd, 
vilket är av betydelse vid utveckling av arbetet med anhörigstöd. Studiens resultat bidrar till 
ökad förståelse och kunskap om anhörigas upplevelser av stöd, vilket är betydelsefullt för 
socialpedagogen att besitta för att kunna erbjuda lämpligt stöd för anhöriga till personer med 
missbruksproblematik. Vi vill med denna studie uppmärksamma ett anhörigorienterat 
arbetssätt som främjar den anhörigas välbefinnande samt uppmärksammar att den anhöriga 
kan vara en positiv resurs i sin närståendes behandlingsprocess.   

Avslutande reflektion      
Studiens resultat kan påvisa att anhöriga till personer med missbruksproblematik som är i 
behov av stöd kan få stöd från verksamheten Eken. Samtliga informanter uttrycker att Ekens 
arbetssätt med anhöriga tillgodoses genom att personalen respekterar dem, lyssnar till dem, 
rådgör med dem samt erbjuder möjligheten till kontakt när som helst. Tidigare forskning visar 
att stödet för vuxna anhöriga till närstående med missbruksproblematik är bristfälligt och ett 
område som är eftersatt. Studien har väckt intressanta och viktiga tankar kring hur anhöriga 
beskriver att en närståendes missbruksproblematik påverkar deras vardag och välbefinnande 
samt det stöd som de erbjudits från verksamheten Eken. Vi anser att resultatet från denna 
studie kan uppmärksamma anhöriga till personer med missbruksproblematik och deras 
upplevelser av stöd. Denna uppmärksamhet kan bidra till att det begränsade anhörigstödet i 
Sveriges kommuner och verksamheter utvecklas till att möta lagens bestämmelser.  

Vidare forskning  
Studiens resultat väcker tankar om fortsatta studier inom ämnet för att belysa och 
uppmärksamma att teori behöver bli praktik i samtliga kommuner när det kommer till 
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anhörigstöd, för såväl anhöriga till personer med missbruksproblematik som till alla grupper 
av anhöriga. Studien har endast berört en mindre del av en större problematik. För vidare 
studier av anhörigstöd kan det vara intressant att studera verksamhetens arbetssätt genom att 
följa anhöriga under hela den period som de erbjuds stöd från verksamheten. En sådan studie 
hade kunnat bidra till en bredare bild av anhörigas situation och vad verksamhetens erbjudna 
stödfunktion har för betydelse för dem och deras förmåga att stödja deras närstående. Denna 
studie hade dock inte varit möjlig att genomföra inom den tidsram som angivits vårt arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Informationsbrev 
Hej! 
      
Vi heter Julia Johansson och Josefin Larm. Vi studerar till socialpedagoger på Högskolan 
Väst i Trollhättan och läser nu vår sjätte och sista termin. Just nu skriver vi vårt 
examensarbete. 
 
I vår undersökning ska vi intervjua anhöriga till närstående som blir erbjudna stöd från Eken. 
Syftet med studien är att undersöka anhörigas upplevelser av det stöd som personalen 
erbjuder. Vi är intresserade av vad du anser att stödet har för betydelse för dig. Vi kommer att 
ställa frågor om hur du upplever att personalen arbetar, på vilket sätt du kan påverka 
personalens arbete och på vilket sätt du tycker att stödet är hjälpsamt eller inte hjälpsamt. Vår 
förhoppning är att studien ska bidra med kunskap kring arbetet med anhöriga där du kan dela 
med dig av din kunskap som kan leda till förbättring av arbetet.    
     
Intervjun kommer att ta ungefär 30-60 minuter. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen 
och du kan när som helst avbryta deltagandet i intervjun utan motivering. Att delta i denna 
intervju eller avbryta intervjun påverkar inte din möjlighet att få fortsatt stöd av Eken. 
Intervjuerna kommer att spelas in och avidentifieras, vilket innebär att personer och platser 
inte går att igenkännas. Det är enbart vi två studenter och vår handledare som kommer att 
lyssna på inspelningarna. Intervjumaterialet kommer efter analysering att raderas. 
 
Vi är mycket tacksamma för att ni vill vara med och när examensarbetet är klart, mailar vi det 
gärna till er om ni är intresserade. Vid frågor och funderingar, är ni välkomna att höra av er 
till oss på följande mailadresser: 
      
julia.johansson.7@student.hv.se 
josefin.larm@student.hv.se 
      
Handledare: 
Anette Bolin, anette.bolin@hv.se 
      
Med vänliga hälsningar, 
Josefin & Julia   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Inledning                                         

• Välkommen! Tack för att du är här. 
• Presentation av arbetet och att det inte kommer att påverka de anhörigas relation till 

personalen på Eken. 
• Du behöver inte svara på frågor som du tycker är obekväma och du kan när som helst 

avbryta eller säga till om du behöver en paus. 
• Ta den tid du behöver för att svara på frågorna. Det gör inget om det är tyst en stund. 
• Gå igenom samtyckesblankett och informationsblad.  
• Vi kommer börja med att ställa några frågor om din relation till den som får hjälp av 

Eken och sedan fråga om hur du upplever personalens arbetssätt, om du tycker att du 
kan påverka hur de jobbar och om det hjälper dig och din närstående. 

• Starta inspelning.      
 
Introduktion av intervju 

• Vilken relation har du till personen som får hjälp av Eken? 
• Vad är det som gör att du har kontakt med Eken? Hur fick ni kontakt? 
• Vill du berätta lite om vad det innebär för dig att ha kontakt med Eken? 
• Vad är det som gör att du fortsätter att ha kontakt med personalen på Eken? 

 
Arbetssätt – praktisk tillgänglighet 

• Kan du beskriva personalens arbetssätt, vad är det de gör för dig? (Exempelvis stöttar 
dig, informerar om droger etc.). 

• Hur får du kontakt med personalen? (Telefon, mail, kommer förbi etc.). 
• Hur ofta har du kontakt med personalen? Träffas ni eller har ni enbart telefonkontakt? 
• Kontaktar personalen dig? 

Om ja, när och om vad kontaktar personalen dig? 
Om nej, önskar du att de kontaktar dig? Om ja, i vilka situationer önskar du det? 

• Kan du ringa personalen när som helst? 
Om nej, när händer det? 
Om ja, vad betyder det att du kan ringa när som helst?   

• I vilka situationer tycker du att det är viktigt att kunna få kontakt med personalen? 
• Har det uppstått situationer då du önskat att du kunde få tag på personalen men inte 

lyckats? (Exempelvis under storhelger, semestertider, nätter etc.). 
Om ja, hur såg situationen ut och hur kändes det att inte kunna få kontakt? 

• Har du upplevt att personal bemött dig på ett mindre positivt sätt när du kontaktat 
dem? (Exempelvis att de har uttryckt olust/ovilja i att prata, lyssna eller finnas där för 
dig).   
Om ja, hur upplevde du den situationen? 

• Har du upplevt att personalen inte haft tid att bemöta dig på det sätt du önskat? 
Om ja, hur kändes det? 
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Arbetssätt- betydelse av tillgänglighet 
• Vad tycker du att personalens sätt att vara mot dig har för betydelse? (Exempelvis, hur 

de lyssnar på dig, agerar runt dig och hur de behandlar dig).   
• Vad innebär det att som personal vara tillgänglig enligt dig? 
• Tycker du att personalen är tillgängliga för dig? 

Om ja, vad betyder det för dig? 
Om nej, vad hade de kunnat göra för att du skulle uppleva det så? 

• Upplever du att personalen har tid för dig när du har behov av det? 
Om nej, varför tror du att de inte har det?   

• Har du upplevt att personalen är fysiskt närvarande men inte känslomässigt 
engagerade? (Exempelvis, att det märks att de inte bryr sig eller lyssnar på vad du 
säger).   

• Upplever du att personalen bryr sig om dig? 
Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför det tror du?   

• På vilka sätt tror du att personalen arbetar för att visa att de är engagerade? 
 
Arbetssätt - Akut tillgänglighet 

• Om du hamnar i en akut eller svår situation, känner du då att du kan ringa till 
personalen? Har du känt behov av att göra det? 
Om ja, vad betyder det för dig? 
Om nej, varför känner du inte att du kan ringa i sådana situationer?  

• Vad vill du att personalen ska hjälpa dig med vid akuta eller svåra situationer? Vad 
har det för betydelse för dig? 

• Har det någon betydelse för din förmåga att kunna stödja din närstående? 
Om ja, på vilket sätt? 

 
Arbetssättets betydelse - för ditt mående 

• Hur tänker du kring det arbetssätt som personalen har - har det betydelse för hur du 
mår? På vilket sätt? 

• Om du får stöd att hantera svåra situationer, vad är det för slags stöd? Påverkar det 
stödet hur du mår? 

• Gör kontakten att du känner dig tryggare? Mindre orolig? 
• Känner du att du kan lita på personalen? 

Om ja, vad har det för betydelse för dig? 
Om nej, hur påverkas du av det?   

• Har du märkt att personalen gör något för att du ska lita på dem? 
Om ja, vad gör de och fungerar det? 

• Har de hänt att du tappat förtroendet för dem? 
Om ja, fick du tillbaka det, i sådana fall hur gick det till? 

• En del anhöriga kan uppleva att fokus endast ligger på̊ personen med 
missbruksproblematiken i stödsammanhang. Vad tänker du om det?   

• Hur viktigt är det för dig att du som anhörig blir uppmärksammad i samband med 
stödinsatser för din närstående? 
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Arbetssättets betydelse - för dig som anhörig att stödja din närstående 

• Vad för slags stöd behöver du för att kunna stödja din närstående? Får du det stödet? 
• Tycker du att du får stöttning i att utveckla din förmåga att stödja din närstående? 

Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, vad saknar du för stöttning? 

• Tror du att personalens arbetssätt gentemot dig påverkar din närståendes mående? 
Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, kan det möjliggöras på något sätt? Har du idéer eller tankar om hur? 

• Låter personalen dig ta del av din närståendes behandlingsprocess? 
Om ja, vad har det för betydelse? 
Om nej, önskar du det? Hur kan de öka delaktigheten för dig? 

• Upplever du att personalen tar till sig det du har att säga om din närstående? 
Om ja, hur påverkar det dig? 
Om nej, varför tror du att de inte gör det? Hur påverkar det dig? 

• Upplever du att du kan lita på personalen så pass mycket att du kan vara öppen och 
ärlig med vad som händer eller har hänt i ditt eller din närståendes liv? 
Om ja, vad innebär det för dig? 
Om nej, vad tror du att det beror på? 

• Tycker du att vad personalen uttrycker hur din och din närståendes situation är 
stämmer överens med vad du själv tycker? (Exempelvis, ser bilden av din nuvarande 
livssituation likadan ut som personalens bild av din livssituation). 
Om ja, vad tänker du kring det? 
Om nej, varför är det så tror du?       

• Vilka förväntningar har personalen på att du ska finnas till för din närstående? Kan du 
ge exempel på varför de vill att du ska vara i närheten och vad som händer om du inte 
kan det? (Exempelvis, har det hänt att de bett dig hantera en situation på ett visst sätt 
för att agera som stöd för din närstående). 

                     
Hinder i den närståendes behandlingsprocess 

• Ibland kan det hända att anhöriga omedvetet gör det möjligt för sin närstående att 
fortsätta med sitt missbruk. Vad tänker du om det? (Exempelvis, hittar på ursäkter 
eller lånar ut pengar).   

• Har du mött någon/några som du misstänkt lägger skuld på dig för din närståendes 
missbruk? Vad tänker du om det?   

• Har du själv känt att du lägger skuld på dig själv för din närståendes missbruk? 
Om ja, får du stöd med att hantera sådana känslor? 

• Anhöriga kan ibland känna att de sätter den närståendes behov framför sina egna. 
Om du gör det, får du stöd att hantera det? 

• Har du behov av att kontrollera din närstående? (Exempelvis vad hen gör och vart hen 
befinner sig). 
Om ja, får du hjälp av personalen för att hantera det? 

• Insatsen är frivillig för din närstående, upplever du att insatsen är det för dig? 
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Avslutning 
• Finns det något mer som du vill berätta eller tillägga? 
• Du är välkommen att kontakta oss efter intervjun om det är något du vill tillägga eller 

fråga. 
• Det är upp till dig om du vill prata med oss om vi stöter på̊ varandra. 
• Vill du vi ska skicka uppsatsen när vi är klara? Har du en mailadress? 
• Tack för att du tog dig tid att delta. 
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Bilaga 3  

Samtyckesblankett 
Tack för att du vill vara med i vår studie! Nedan följer information som du behöver känna till 
om studiens syfte, upplägg och dina rättigheter. Efter att du läst igenom informationen 
kommer du att få möjlighet att skriva under att du har förstått informationen och samtycker 
till deltagande i studien. 
 
Syftet med studien är att undersöka anhörigas tankar om det stöd som personalen erbjuder. Vi 
är intresserade av vad du anser att stödet har för betydelse för dig. Vi kommer att ställa frågor 
om hur du upplever att personalen arbetar, på vilket sätt du kan påverka personalens arbete 
och på vilket sätt du tycker att stödet är hjälpsamt eller inte hjälpsamt. Vår förhoppning är att 
studien ska bidra med kunskap kring arbetet med anhöriga där du kan dela med dig av din 
kunskap som kan leda till förbättring av arbetet. 
 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande i intervjun utan motivering. Att delta i eller avbryta intervjun påverkar inte din 
möjlighet att få fortsatt stöd av Eken. Intervjuerna kommer att spelas in och avidentifieras, 
vilket innebär att personer och platser inte går att igenkännas. Det är enbart vi två studenter 
och vår handledare som kommer att lyssna på inspelningarna. Intervjumaterialet kommer efter 
analysering att raderas.  
 
Högskolan Väst,  
Josefin Larm 
Julia Johansson  
 

• Jag intygar att jag fått skriftlig och muntlig information om forskningsstudien. 
• Jag samtycker till att delta i studien och jag vet att mitt deltagande är frivilligt. 
• Jag är medveten om att jag när som helst och utan motivering kan avsluta mitt 

deltagande. 
 
Ort och Datum ____________________________________ 
      
Informant _____________________________________ 
      
Studenter _____________________________________ 
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