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1. Abstract 
Today the research field of addiction is dominated by an individual and societal perspective. 

Relatives’ involvement in the client’s investigation process is not a particularly researched area as 

the social worker mainly uses individualistic designed methods relating solely to the individual 

client. The aim of this study was to describe and analyze how social workers act in relation to 

families when persons are under investigation for abuse-related problems. The research method 

used was qualitative and the method used for collection of empirical data was semi-structured 

interviews. The results of the study were analyzed using the concepts: street-level bureaucracy 

and discretion. The results showed that there were different perceptions of relatives' role in the 

investigation process. All the people that were interviewed said that relatives are an important 

resource and a great help in the investigation process but at the same time stated that they not 

involved family members to the extent that they wished. The social workers explained this to be a 

result of too much work and not enough time to put on each client, which were linked to priorities 

and other choices within the organizations and the social workers discretion.  

2. Sammanfattning 
Idag domineras forskning inom missbruksområdet av individuella och samhälleliga perspektiv. 

Anhörigas medverkan i klientens utredningsprocess är inte särskilt beforskat då socialsekreterare 

främst använder sig av individualistiskt utformade metoder som enbart syftar till den enskilde 

klienten. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur socialsekreterare agerar i 

förhållande till anhöriga då personer utreds för missbruksrelaterad problematik. Den 

forskningsmetod som användes var kvalitativ och insamlingsmetoden av empirisk data var 

semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat analyserades med hjälp av begrepp som 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Resultatet visade att det finns olika uppfattningar om 

anhörigas betydelse i utredningsprocessen. Samtliga intervjupersoner menade att anhöriga är en 

viktig resurs och till stor hjälp vid utredningsarbetet men uppgav samtidigt att de inte involverade 

anhöriga i den utsträckning som de själva önskade. Detta förklarades bland annat genom hög 

arbetsbelastning, vilket kopplades till prioriteringar och andra val inom organisationens och den 

enskilde socialsekreterarens handlingsutrymme.   

 

 

  



4 
 

3. Inledning 
Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik kan vara tungt och jobbigt på flera 

olika sätt. Enligt Skårner (2001) kan relationerna präglas av konflikter, misstro, 

kommunikationssvårigheter och skuldkänslor. Socialstyrelsen (2013) framhåller vikten av att 

anhöriga till personer med missbruksproblematik involveras i utredning, behovsbedömning och 

utförande av insatser. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska kommunerna därför verka för ett gott 

samarbete med anhöriga till personer med missbruksproblematik och i samråd med anhöriga 

planera och utforma hur stödet till personen med missbruksproblematik ska ges. Anhörigas 

betydelse inom missbruksvården samt vikten av att arbeta med det sociala nätverket har enligt 

Barnes (1954) varit välkänt sedan lång tid tillbaka. Det var dock först år 2015 som 

Socialstyrelsen utvecklade nationella riktlinjer gällande anhörigarbete inom missbruksvården 

med rapporten Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för 

styrning och ledning.  

Tanken med att anhöriga ska involveras i ett tidigt skede redan i ett utredningarbete hänger 

samman med att anhöriga vanligtvis bär på mycket information om personen med 

missbruksproblematik. Genom att ta del av sådan information ökar socialsekreterarens 

möjligheter att planera den fortsatta vården med ett bättre beslutsunderlag. Socialsekreteraren 

måste dock alltid förhålla sig till det enskilda fallet och bedöma i vilken mån det skulle vara 

positivt eller inte för klienten att involvera anhöriga. Sekretess och samtyckekrav är även en del 

som kan begränsa socialsekreterarens möjligheter att inbegripa anhöriga i utredningsarbetet även 

i de fall de bedömer att anhöriga skulle vara till stöd för klienten.  

Av tidigare forskning kring anhöriga till personer med missbruksproblematik framkommer att 

anhöriga kan fungera som en positiv och stödjande part i behandling och tillfrisknandet (Caan, 

2013). Forskningsläget framstår dock som motsägelsefullt då det i andra studier framkommer att 

det i vissa fall kan vara olämpligt att involvera anhöriga i behandlingsarbetet (Skårner, 2001). 

Sådana motstridiga uppgifter innebär att socialsekreterare kan ställas inför en tudelad 

beslutssituation när de överväger att involvera anhöriga i ett utredningsarbete kring att utforma 

stöd till personer med missbruksproblematik. Utifrån denna information sågs det tillämpbart att 

använda de teoretiska begreppen gräsrotsbyrårati och handlingsutrymme för att analysera 

studiens resultat. Gräsrotsbyråkrati kommer ursprungligen från det engelska begreppet street-

level bureaucracy, vilket myntades av Lipsky (1980). Begreppet har även blivit välkänt i en 

svensk kontext och används av bland annat Esping (1984) som en beskrivning av socialarbetare 

inom socialtjänsten som har den personliga kontakten med klienterna. Lipsky (1980) beskriver 

även att det finns en tydlig obalans i maktfördelningen då gräsrotsbyråkraten besitter ett 

kunskapsövertag inom sitt professionsområde. Detta kan även kopplas samman med 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme, vilket beskriver socialarbetarens möjlighet att verka 

mellan riktlinjer och restriktioner. Hur handlingsutrymmet används beror också på 
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socialarbetarens egna intressen och värderingar (Lipsky, 1980). Utifrån denna bakgrund anses det 

därför intressant att studera hur socialsekreterare går till väga när de avgör om anhöriga ska eller 

inte ska involveras i utredningsarbetet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialsekreterare utifrån sitt 

handlingsutrymme agerar i förhållande till anhöriga då personer utreds för missbruksrelaterad 

problematik. Dessa svar söks hos socialsekreterare som handlägger vuxna missbruksärenden 

inom socialtjänsten. Studien ämnar fånga och kritiskt problematisera anhörigas delaktighet i 

utrednings- och handläggningsprocessen samt vad anhörigarbetet står för utifrån ett institutionellt 

och professionellt perspektiv, kopplat till gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Våra mer 

specifika frågeställningar är: 

1. Hur och under vilka förhållanden involveras anhöriga i utredningar av klienter med 

missbruksproblematik? 

 

2. Finns det några gemensamma faktorer i socialsekreterarnas beskrivning av anhörigas 

positiva respektive negativa inverkan i utredningsprocessen? 

Studiens fortsatta upplägg 

Efter denna inledning som presenterar studiens inriktning, syfte och frågeställningar kommer det 

i bakgrunden ges en övergripande beskrivning av tidigare forskning och teorier som är relevanta 

för valt ämne. Bakgrunden kommer först gå in på det historiska perspektivet kring missbruk och 

anhöriga samt belysa vad det finns för lagstöd inom valt ämne. Därefter kommer det ges en 

närmare beskrivning av vad Socialstyrelsen gett ut för vägledning och riktlinjer inom detta 

område samt en närmare förklaring av det sociala nätverkets innebörd och vilka som kan ingå i 

detta nätverk. Vidare presenteras olika studier som gjorts under rubriken tidigare forskning samt 

begrepp som anses vara tillämpliga för senare analys och diskussion av resultat. De teorier som 

valts att ha med för en vidare analys av resultatet presenteras sedan under rubriken teoretisk 

orientering.  
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4. Bakgrund 
Enligt Miller, Meyers och Tonigan (1999) är alkohol-och drogmissbruket ett samhällsproblem. 

Många gånger är missbruket dolt då det förekommer ett stort mörkertal om hur många som själva 

lever med en missbruksproblematik, men även hos dem som är närstående eller anhöriga till 

personen med ett pågående missbruk. Ofta är detta samhällsproblem nära förknippat med skam 

och skuld, vilket innebär att personerna i fråga många gånger inte är kända inom hälso-och 

sjukvård eller socialtjänsten (Miller, Meyers & Tonigan, 1999). I Sverige beräknas det finnas 

omkring 363 000 personer som har någon typ av missbruksproblematik av antingen alkohol eller 

narkotika. Runt varje person med missbruksproblematik finns det anhöriga som lever med de 

negativa konsekvenserna missbruket medför. En undersökning gjord 2014 visade att hela 1,1 

miljoner vuxna svenskar lever med en anhörig vars alkoholkonsumtion påverkar dem negativt. I 

samma studie uppgav 210 000 vuxna svenskar att de påverkades negativt av en anhörigs 

narkotikabruk (Ramstedt et al, 2014).      

Missbruksproblematikens omfattning och lagstöd  
I dagens samhälle är det inte alls ovanligt att dricka alkohol då det ofta betraktas som ett 

njutningsmedel som sätter guldkant på tillvaron (Billinger & Hübner, 2009). Vidare menar 

Billinger och Hübner (2009) att det går att skilja på normalt bruk och missbruk och det är det 

sistnämnda som vanligen uppfattas som ett socialt problem. Pratas det istället om narkotika anses 

allt bruk eller användning av detta som ett missbruk i Sverige då det även är kriminaliserat. När 

det pratas om missbruk i sin helhet är det dock viktigt att vara medveten om att dess handlingar 

uppfattas olika problematiska beroende på i vilken kontext och tidsepok som handlingarna utförs. 

Innan industrialiseringens framfart i Europa under tidigt 1800-tal talades det aldrig om att 

vardagligt och invant drickande utgjorde en form av patologi eller sjukdomstillstånd, trots att 

alkoholkonsumtionen per capita var avsevärt högre då jämfört med hur det ser ut idag (Berridge, 

1990).   

År 1960 etablerades narkotikamissbruk som ett socialt problem. Sedan dess har det varit ett 

återkommande ämne som väcker starka känslor i den svenska massmediala och politiska debatten 

(Skårner, 2001). Utifrån ett historiskt perspektiv brukar just 1960-talet betraktas som den period 

då även politiker hade ett intresse av att debattera kring missbrukets risker. Det ska dock 

tydliggöras att riksdagens och regeringens intresse inom området för missbruk och rusgivande 

ämnen redan väcktes under slutet av 1800-talet, då det erövrades nya kunskaper om just 

nervgifter och njutningsmedel. Kunskaperna inom området utvecklades allteftersom och på 1870-

talet publicerades också de första vetenskapliga rapporterna om beroendeframkallande medel. En 

stor orsak till att kunskapsintresset inom missbruksområdet blev så pass omfattande på den tiden 

berodde bland annat på att många betraktade detta som ett hot mot den svenska befolkningen. 

Under denna tidsperiod förekom även ett omfattande, men oproblematiserat bruk av många 

preparat som vi idag klassificerar inom kategorin för narkotika (Billinger & Hübner, 2009). För 
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att förstå missbrukets omfattande konsekvenser beskrivs fenomenet som ett av vår tids största 

sociala problem. Lindgren (1993) menar att problem uppfattas utifrån individuella besvär eller 

ansträngningar som uppmärksammas och exempel på sådana sociala och personliga problem är 

missbruk, skilsmässa, kriminalitet och social uteslutning. Eftersom att missbruk är ett stort 

samhällsproblem är det något som hanteras av Sveriges olika myndigheter och finns reglerat i 

Svensk lag.  

All handläggning, vård och beslut gällande missbruks-och beroendevård i Sverige sköts av staten, 

landstinget eller kommunen. Det är bland annat staten som ansvarar för tvångsvård enligt Lag om 

vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) på uppdrag av Statens Institutionsstyrelse. 

Landstinget står för behandling vad gäller läkemedel eller abstinens medan kommunernas 

socialtjänst runtom i Sverige erbjuder samhällsinvånarna stöd, vägledning och service utifrån 

bland annat Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). När det gäller riktlinjer och stöd för gruppen 

missbrukare, som det uttrycks i lagtexten, återfinns en rad olika lagrum som ger vägledning hur 

handläggning och vård ska utformas. Enligt SoL 5 kap. 9 § framgår att socialnämnden aktivt ska 

sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som denne är i behov av. Dessutom 

ska socialnämnden tillsammans med den enskilde göra upp en plan för hur hjälpen och vården 

ska utformas och bevaka att denna fullföljs. Arbetet syftar till att hjälpa den enskilde att komma 

ifrån sitt missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel och insatsen ska så långt det 

är möjligt utformas och genomföras i samförstånd med den enskilde. Då vårdbehovet inte kan 

tillgodoses på frivillig grund enligt socialtjänstlagen ska det beslutas om tvångsvård utifrån LVM. 

För att tvångsvård ska föreligga krävs att den enskilde enligt LVM 4 §, till följd av sitt missbruk 

uppfyller minst ett av följande kriterier: den enskilde utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för 

allvarlig fara, löper en påtaglig risk att förstöra sitt liv eller att denne kan befaras att allvarligt 

skada sig själv eller andra i sin omgivning.  

Socialtjänstlagen riktar stöd till samtliga grupper i samhället, däremot saknas konkret lagstöd 

gällande anhörigarbete och hur stöd kan utformas till denna grupp inom ramen för personer med 

missbruksproblematik över 18 år. Enligt SoL 5 kap. 9a § framgår att organisationer och övriga 

närstående som företräder en individ med missbruksproblematik ska, om det är möjligt lämnas 

utrymme till att uttrycka sina synpunkter på innehållet av den överenskommelse som kommunen 

och landstinget ingått för att tillsammans verka för den enskildes vård och behandling. Däremot 

tydliggörs inte graden av delaktighet hos de anhöriga och inte heller i vilken mån dessa 

synpunkter beaktas. Vidare återfinns riktlinjer för personer som vårdar eller stödjer närstående i 

SoL 5 kap. 10 §, vilken lyder ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 

som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 

har funktionshinder”. Trots att detta lagrum riktar sig specifikt till anhöriga saknas konkreta 

exempel på vad för stöd som kan erbjudas. Dessutom tydliggörs heller inte om stödet även syftar 

till anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2013).  
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Vid myndighetsutövning är det även särskilt viktigt att noga förhålla sig till de bestämmelser som 

framgår i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Enligt OSL 1 kap. 1 § framgår att 

myndigheters och andra organs handläggning, utlämnande och övrig hantering av handlingar ska 

ske med varsamhet. Lagen omfattar även bestämmelser om tystnadsplikt samt förbud att lämna ut 

allmänna handlingar. Fortsättningsvis framgår det i OSL 1 kap. 1 § ”Dessa bestämmelser avser 

förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller 

på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt 

regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av 

tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att 

meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen”. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande missbruks-och beroendevård  
Socialstyrelsen (2015) har utformat nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende där centrala rekommendationer gällande exempelvis råd, stöd och behandlingsmetoder 

presenteras. Syftet med dessa rekommendationer är att erbjuda vägledning för beslut gällande 

åtgärder på gruppnivå. Vidare menar Socialstyrelsen (2015) att det är viktigt att anpassa 

rekommendationerna utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Därför är det av betydande 

vikt att missbruks-och beroendevården kan erbjuda flera olika behandlingsmetoder för sina 

klienter. Utöver detta läggs stor vikt vid att göra den enskilde delaktig i valet av behandling, 

vilket det finns tydliga riktlinjer och restriktioner om i SoL 3 kap. 5 §. För att detta ska vara 

möjligt rekommenderar Socialstyrelsen i sina riktlinjer att socialtjänstens handläggare ska 

genomföra en standardiserad intervju, även kallad ASI-intervju som kommer från den engelska 

beteckningen addicton severity index. Intervjun är en bedömningsmetod för utredning och 

uppföljning som ger ett övergripande perspektiv av hur hjälpbehovet ser ut hos den enskilde. Med 

hjälp av denna metod kan den professionelle få en samlad bild över eventuella behov inom sju av 

klientens olika livsområden. Detta ger sedan ett underlag för fortsatt planering och utveckling av 

vård och behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 2015). När en ASI genomförs ställs frågor om 

fysisk och psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning, arbete och försörjning, socialt 

nätverk, umgänge och familj samt kriminalitet (Nyström, Andrén, Zingmark & Bergman, 2010).  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att involvera den enskilde i sin egen 

behandlingsprocess när det gäller val av exempelvis olika metoder eller andra insatser. 

Socialstyrelsen (2013) belyser även vikten av att göra anhöriga delaktiga då dessa på ett eller 

annat sätt blir en naturlig del av den enskildes pågående missbruk. I Socialstyrelsens vägledning 

framgår att alla kommuner runtom i Sverige ska verka för ett gott samarbete med anhöriga till 

personer med missbruksproblematik. Dessutom ska kommunerna även i samråd med den 

enskildes anhöriga planera och utforma hur stödet till det sociala nätverket ska ges. Detta utifrån 

att samtycke lämnas av anhöriga och andra viktiga närstående till klienten. Vidare menar 

Socialstyrelsen (2013) att det är viktigt att belysa anhörigperspektivet då dessa många gånger vill 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911469.htm
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vara delaktiga. Genom att skapa delaktighet och inflytande förebyggs risken för maktobalans, 

vilket också kan öka självförtroendet hos de anhöriga. Faktum är att socialtjänstens handläggare 

ska lyssna till deras åsikter och synpunkter vid såväl utredning, behovsbedömning samt vid 

utförandet av insatserna. När det gäller missbruksvård är det således grundläggande att beakta 

brukarens behov, men även involvera och göra dess anhöriga delaktiga i arbetet. Ett bra sätt att 

just involvera anhöriga är att kombinera olika former av läkemedelsbehandling, psykosocial och 

psykologisk behandling tillsammans med nätverks- och parterapi. Detta är en rekommendation 

som framgår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015). Nätverksterapi används för att göra 

klientens sociala nätverk delaktiga i behandlingen där det huvudsakliga syftet är att utveckla ett 

bättre utfall för individen med missbruksproblematik samt att främja positiva interaktioner utifrån 

ett konstruktivt samspel.  

Vidare tydliggörs riktlinjer gällande psykosocialt stöd till vuxna anhöriga, vilket också framgår i 

SoL 5 kap. 10 §. Socialstyrelsen riktar främst denna rekommendation till två olika åtgärder för att 

ge stöd till vuxna anhöriga inom missbruksvården. Dessa är stödprogram genom Al-eller Nar-

anon samt coping skills training. Detta är två metoder som innehåller föreläsningar om beroende 

och hur anhöriga kan använda sig av olika strategier för att hantera stress, ansträngningar och 

krav på olika sätt.  Socialstyrelsens motivation till denna rekommendation lyder:  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika 

psykosocialt stöd i form av Al eller Nar-anon-inspirerade stödprogram eller coping 

skills training. Avgörande för rekommendationen är att åtgärderna har god effekt på 

de anhörigas känslomässiga och sociala funktion. Al- och Nar-anoninspirerade 

stödprogram har fått något högre prioritering eftersom det vetenskapliga stödet är 

starkare (Socialstyrelsen, 2015, s. 62).  

Socialstyrelsen (2015) menar att anhöriga många gånger vill att deras anhörige med 

missbruksproblematik ska ta kontakt med socialtjänst eller någon annan stödjande verksamhet för 

att få hjälp med sina problem. Därför har anhöriga också en viktig roll när det gäller att motivera 

sin närstående till att uppsöka vård eller behandling. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar 

genom sina riktlinjer en rad olika metoder som syftar till det personliga sociala nätverkets 

betydelse för att stödja sin anhörige med missbruksproblematik att söka och ta emot stödinsatser 

för att på sikt kunna leva ett nyktert och drogfritt liv. En av dessa metoder som Socialstyrelsen 

(2015) rekommenderar är CRAFT, vilket är den engelska beteckningen för community 

reinforcement approach and family training. Socialstyrelsens motivation till denna 

rekommendation lyder:  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

erbjuda stöd i form av CRAFT till anhöriga som vill motivera personer med missbruk 
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eller beroende av alkohol och narkotika till behandling. Avgörande för 

rekommendationen är att åtgärden har god effekt på andelen personer med missbruk 

eller beroende av alkohol och narkotika som påbörjar behandling, en positiv effekt på 

missbruket och beroendet samt på känslomässig och social funktion hos anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 64).  
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5. Tidigare forskning  
Skårner (2001) menar att tidigare forskning domineras av mer individuella samt samhälleliga 

perspektiv på alkohol-och narkotikamissbruk. Vad gäller de relationella och nätverksorienterade 

perspektiven saknas däremot mycket kunskap och forskning. Detta ligger i linje med Velleman 

(2006) och det forskningsresultat han fått fram genom sin studie om familjemedlemmar och dess 

betydelse för den närståendes väg ifrån sitt missbruk. Velleman (2006) anser att professionella 

socialarbetare tenderar att använda sig av individualistiskt utformade behandlingsmodeller, trots 

att forskning påvisar att familjemedlemmar och andra viktiga närstående har en betydande roll för 

hur missbruksmönstret utvecklas hos den enskilde som är i behov av hjälp. Idag erbjuds främst 

metodinriktade stödinsatser, vilket ofta ges som en biståndsbedömd insats. För att komma fram 

till denna insats krävs dock att anhöriga är delaktiga redan i utredningsprocessen kring klienten, 

annars är det mycket svårt att uppmärksamma den anhöriges känsla och upplevelse gällande 

missbrukets konsekvenser samt behov av hjälp hos båda parter. För att anhörigstöd som beviljad 

insats ska fungera krävs även att klienten ifråga själv vill delta i de olika behandlingsformerna då 

dessa både riktar sig till personen med missbruksproblematik och dess anhöriga. Exempel på 

sådana behandlingsprogram är CRAFT och coping. En annan variant som endast riktar sig till 

anhöriga är självhjälpsgruppen Al-Anon och Nar-Anon, vilka kan användas för att stödja 

anhöriga till en person med missbruksproblematik. Dessutom återkommer litteratur som 

beskriver den anhöriges situation samt känslan av skam och skuld, otillräcklighet och hjälplöshet 

(Johansson & Wirbing, 2005). Det saknas dock forskning på hur anhöriga kan göras delaktiga i 

utredningsprocessen för att utforma stöd till både den person som har missbruksproblematik samt 

till de som är anhöriga. Det saknas även studier på huruvida anhöriga alltid ska göras delaktiga i 

utredningen, eller om det finns situationer där de bör hållas utanför.  

Socialt nätverk 
Missbruk är ett mångfacetterat problemområde där flera olika faktorer spelar in. Det finns inget 

enkelt sätt att förklara varför vissa människor faller in i ett missbruk men har personen ett 

utpräglat missbruk berörs dennes totala livssituation, däribland innefattas de personer som finns i 

hennes nätverk. Enligt Skårner (2001) kan missbruket förstås utifrån en specifik social kontext. 

Hon tar upp två exempel på sociala kontexter där de relationella förhållandena kan vara en 

konsekvens av drogbruket men också en av anledningarna till det. Dels kan det handla om att 

inneha rollen som ”svart får” i familjen men det kan även handla om banden i en 

missbrukarkultur som kan vara särskilt svåra att bryta då individen funnit status och viss 

tillhörighet inom gruppen. På så vis påverkar vi både oss själva samt vår omgivning genom vårt 

sociala nätverk. Relationer och nätverk kan även påverka beslutet att sluta använda alkohol och 

droger. Viktiga anhöriga som finns i personens liv och även nya människor som kommer in kan 

ibland ha en avgörande roll för hur vägen ut ur missbruket kommer att utvecklas. Med denna 

bakgrund kan det sociala nätverket både innefatta möjligheter samt begränsande strukturer för 

den som vill komma ur sitt missbruk. 
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Forskning om det sociala nätverket och dess betydelse är idag ett mycket aktuellt 

forskningsområde. Begreppet socialt nätverk introducerades av Barnes (1954) och han menar att 

begreppet kan användas för att förklara informella mer eller mindre nära sociala band. Både 

ärvda så som familjerelationer och släktskap, men även relationer som vi själva väljer att ha, där 

bland annat vänner och arbetskollegor ingår i vårt sociala nätverk. Enligt Bø (1993) är det svårt 

att fastställa hur stort en individs sociala nätverk brukar vara då detta är individuellt från person 

till person. Han menar således att det handlar om var vi väljer att dra gränsen för vårt sociala 

nätverk. Väljer vi att involvera samtliga personer som har något slags band till individen kan det 

snabbt röra sig om flera tusentals personer. Om vi däremot enbart väljer de personer som socialt 

och emotionellt står personen nära blir nätverket mer begränsat och möjligt att kartlägga. När det 

gäller kartläggning av en individs sociala nätverk inom missbruksvården är det viktigt att beakta 

samtliga betydelsefulla närstående då dessa många gånger berörs och involveras av missbrukets 

negativa konsekvenser. Skårner (2001) menar att en persons identitet och livsstil ständigt formas 

i ett pågående samspel med andra individer i sin närhet och att missbruk och beroende kan förstås 

utifrån en specifik kulturell och social kontext. Bruk av alkohol och narkotika sker därför 

vanligtvis tillsammans med andra i sin närhet, och det sociala nätverket kan betyda uppenbara 

risker likaså när det handlar om missbrukets påverkan som konfliktfyllda relationer. Å andra 

sidan betraktas stödjande och meningsfulla nätverk som centrala element i arbetet mot ett nyktert 

och drogfritt liv. Konstruktiva åsikter och stöd från klientens sociala nätverk som sker utanför 

själva behandlingen har visat sig ha en positiv påverkan på utfallet av behandlingen. Stöd för 

detta har påvisats genom att exempelvis risken för återfall minskats och därför är det av stor vikt 

att stödjande personer i det sociala nätverket görs delaktiga i så väl handläggningsprocessen som 

i behandlingen (Socialstyrelsen, 2015).  

Problematisering kring det sociala nätverket 
Genom forskning framgår att det sociala nätverket ofta har en stödjande funktion (Caan, 2013). 

Däremot påvisar även annan forskning att nätverket kan ha ett negativt inflytande på individen 

(Billinger & Hübner, 2009). Alla relationer i nätverket är inte av stödjande karaktär. Relationer är 

komplexa, vilket vi också måste ta hänsyn till. Därför är det viktigt att anta ett helhetsperspektiv 

och inte enbart utgå från att allt nätverksarbete är positivt utan att ha kartlagt och kritiskt granskat 

hur relationen ser ut och om denna är till stöd för individen. Som ett exempel på detta har Skårner 

(2001) tagit upp och problematiserat partnerrelationen. I allmänhet utgör partnerrelationen oftast 

en god källa till stöd. Skårner har dock genom sin forskning om missbruk och stöd till anhöriga 

uppmärksammat att det just i dessa relationer kan vara svårt att utveckla en stödjande relation. 

Droganvändningen har en negativ inverkan på relationen, vilket skapar problem som går ut över 

förhållandet. Dessa relationer präglas ofta av konflikter, misstro, ambivalens, 

kommunikationssvårigheter och skuldkänslor samt en obalans i förhållandet. 
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Partnern är den vuxna människa som står närmast, den de skulle ha svårt att leva 

utan och den de tycker att de borde kunna förvänta sig och egentligen önskar 

stöd av- men de upplever ändå inte att man får det de önskar och behöver 

(Skårner, 2001, s. 247).  

Konsekvenser för anhöriga 
Genom tidigare forskning framkommer att det är jobbigt att vara anhörig till en person med 

missbruksproblematik. Redan 1989 skrev Robert A. Lewis (1989) efter att ha genomfört en rad 

olika studier att missbruk var en hel familjeangelägenhet, eller som han beskrev det, en 

familjesjukdom. Han menade att det ena missbruket kan leda till ett annat missbruk för en annan 

familjemedlem och på så vis har familjen en stor påverkan på varandra. Ytterligare forskning 

påvisar att stöd till familjen och de närstående till en person med missbruksproblematik historiskt 

sett varit en försummad del inom missbruksområdet, både inom forskning samt praxis. Detta har i 

sin tur lett till att individuellt stöd till familjemedlemmar som påverkas av en närståendes 

missbruk fortsatt är en försummad del inom behandlingsprogrammen. Detta trots att vi idag 

genom forskning vet att en persons missbruksproblematik påverkar hela familjesystemet, 

inklusive utvecklingen av barnen som lever i denna familjekonstellation. Csiernik (2002) menar 

även att många närstående har en låg självkänsla då deras vardag i regel präglas av oro och 

ångest. Flera familjemedlemmar, främst barnen i dessa familjer, tenderar att själva utveckla 

någon form av missbruk senare i livet. Dessutom medför missbruket negativa konsekvenser 

genom exempelvis ekonomiska svårigheter, skilsmässa samt våld i nära relation. Att endast 

behandla den aktiva alkohol- eller narkotikaberoende personen blir där av ett alltför snävt och 

begränsat angreppsätt för att försöka höja familjens och samhällets hälsa i stort vid denna typ av 

problematik, menar Csiernik (2002). Caan (2013) redogör ytterligare för missbrukets negativa 

konsekvenser samt hur det påverkar familjesystemet. Resultatet visar att anhöriga eller andra 

närstående utsätts för känslomässigt lidande och personliga utvecklingssvårigheter, men även 

svårigheter att senare i livet bilda förtroendefulla relationer, både som barn och vuxen. Dessutom 

menar Caan (2013) utifrån sin forskning att om två eller flera familjemedlemmar deltar i 

behandlingsprogram, är sannolikheten att personen med missbruksproblematik återhämtar sig 

mycket högre än om familjen inte involveras. Bradshaw, Shumway, Wang, Harris, Smith och 

Austin-Robillard (2015) har gjort en liknande studie på området då de fann ett resultat av att 

familjemedlemmar till en person med missbruksproblematik har en högre risk att drabbas av 

depression och har högre medicinska kostnader än en person som inte lever under dessa 

förhållanden. Dessa anspråk är ännu högre för familjemedlemmar som under behandling för 

deras närstående med missbruksproblematik inte blir involverade i behandlingen.  

Utifrån detta uppstår frågan om hur anhöriga kan involveras i ett tidigare skede i 

utredningsprocessen för att tillsammans med sin anhörige med missbruksproblematik, utforma 

rätt insats för dem båda. I ovanstående avsnitt presenteras mycket forskning på hur anhöriga kan 

ges stöd utifrån olika behandlingsmetoder. Det saknas dock empiriskt material på hur anhöriga 
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kan involveras och göras delaktiga i en utredningsprocess som de i enighet med Socialstyrelsens 

(2015) riktlinjer bör göra. Frågor som väcks blir där med vilka avgränsningar som bör göras och 

vilka bedömningar som avgör om anhöriga ska involveras eller inte, samt på vilket sätt detta kan 

genomföras inom socialtjänstens verksamhet.     

Medberoende 
Skuld och skam är begrepp som förekommer när det kommer till diskussionen gällande 

missbruksproblematik (Meeuwisse & Swärd, 2013). Både personen som har 

missbruksproblematik men även de individer som finns runt omkring personen kan känna skuld 

och skam över den egna situationen. Det kan vara skamfyllt för många att exempelvis behöva be 

om hjälp från socialtjänst eller andra i ens närhet då problemen uppstår. Vilket i sig kan leda till 

att familjer istället väljer att hålla uppe en fasad och inte visa upp sina familjehemligheter för att 

skydda familjens ansikte utåt. Skam som göms undan kan med tiden bli destruktiv och en person 

kan känna ytterligare skamkänslor till följd av skamkänslorna i sig ”man skäms för att man 

skäms” (J. Scheff & Starrin, 2013). Den undertrycka känslan av skam kan leda åt två olika håll 

där det ena ger sig uttryck i våldsamhet och det andra tar sig form av psykisk ohälsa. Sennett 

(1999) menar att vi i dagens samhälle ser på beroende som någonting skamfyllt och att de 

människor som är beroende av samhällets välfärdsstöd ses som “samhällsparasiter” i många 

andra människors ögon. Detta medför att socialt utsatta människor anstränger sig mer för att 

skydda sin redan sårade person genom att exempelvis inte utsätta sig för situationer där 

omgivningen skulle kunna komma med fördomsfulla ord, attityder eller frågor. Personerna drar 

sig undan för social interaktion som kan tänkas bli påfrestande (J. Scheff & Starrin, 2013).    

Begreppet medberoende är ett omstritt begrepp (Gerdner, 1999). Dess grundläggande betydelse 

handlar om en person som i hög grad frångår sina egna behov till fördel för någon annans. 

Personen försakar alltså sig själv för att istället ta hand om personen med missbruk. Det kan 

exempelvis handla om att den anhöriga hjälper sin närstående med att dölja sitt missbruk för 

andra (vilket hänger ihop med skuld och skam-begreppen som diskuterats ovan), att den anhöriga 

betalar skulder eller på andra sätt gör det lättare för personen med missbruk att vidmakthålla sitt 

mönster. Detta kan leda till att personen med missbruksproblematik fortsätter att missbruka och 

är med andra ord snarare en stjälpande åtgärd än en stödjande. Det finns dock ingen egentlig 

formell definition på medberoende som alla är överens om. Det har sedan 1980 talet förts en 

vetenskaplig debatt mellan forskare om begreppet medberoende. Vissa menar att begreppet helt 

saknar vetenskapligt stöd (Palmblad, Börjesson & Lindfors, 2013) medan andra menar att det 

finns visst vetenskapligt stöd (Beattie, 2008). Att prata om begreppet medberoende med anhöriga 

där den professionelle själv ser att denna problematik förekommer, är inte helt enkelt. Anhöriga 

kan i de fallen känna sig utpekade och ytterligare skuldbelagda, som om missbruket på något sätt 

vore deras fel. Gerdner (1999) har problematiserat begreppet medberoende utifrån forskning och 

behandlingserfarenheter. Han menar att begreppet kan användas i vissa fall men vänder sig mot 

att behandlande institutioner använder det som en typ av generell diagnos på anhöriga då det i 
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princip sjukförklarar anhöriga som visar engagemang i relationen till personen med 

missbruksproblematik.  
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6. Teoretisk orientering  
Centralt för studiens syfte och frågeställningar är att beskriva och analysera hur socialsekreterare 

agerar i förhållande till anhöriga då personer utreds för missbruksrelaterad problematik. I den här 

studien är det framförallt två begrepp, gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme, som utnyttjas för 

att analysera frågeställningarna. Som redan tidigare nämnt i bakgrunden ligger det på 

kommunens socialtjänst att ansvara för vägledning, stöd och service till samhällsinvånarna 

utifrån bland annat Socialtjänstlagen. Offentlighets- och sekretesslagen är också något som styr 

socialsekreterarens arbete och utrymme att inbegripa anhöriga i utredningsarbetet. Därutöver har 

även Socialstyrelsen utvecklat riktlinjer för hur detta stöd ska utformas och genomföras. Trots 

detta lagligt reglerade ansvar har socialsekreterarna alltid ett visst handlingsutrymme där de 

själva tolkar och styr sitt arbete.   

Gräsrotsbyråkrati 
Socialtjänsten som organisation är en social myndighet, vilket kan härledas till begreppet 

byråkrati. När en klient eller anhörig kommer till socialtjänsten för att på ett eller annat sätt söka 

hjälp möts de av socialarbetare eller gräsrotsbyråkrater. Begreppet har översatts från den engelska 

motsvarigheten street-level bureaucracy, vilket myntades av Lipsky (1980). Därefter har 

begreppet bland annat blivit välkänt i Sverige, inte minst inom samhällets olika 

välfärdsorganisationer. Socialtjänsten är enligt Esping (1984) en byråkratisk myndighet som är 

hierarkiskt strukturerad där varje enhet i organisationen har olika uppgifter att ta sig an utifrån 

tydliga riktlinjer och restriktioner. Bülow, Persson Thunqvist och Sandén (2012) använder 

Lipskys (1980) förklaring av begreppet då de menar att det är gräsrotsbyråkraten som har den 

personliga kontakten med klienterna. Vidare menar Lipsky (1980) att det finns en tydlig obalans i 

maktfördelningen då gräsrotsbyråkraterna besitter ett kunskapsövertag inom sitt 

professionsområde. Det innebär att gräsrotsbyråkraterna innehar kunskaper om bland annat 

rutiner, lagstöd samt hur arbetsprocessen vanligtvis brukar se ut (Lipsky, 1980). Vid ett första 

möte med en klient kan fokus ligga på allt från ett enklare stödjande samtal till ett långvarigt och 

tidskrävande arbete för att påbörja resan mot ett helt eller delvis drog- eller alkoholfritt liv. 

Forskning om byråkratin innehåller även processinriktade metoder, vilket kan förstås utifrån 

metaforen att ”en fjärils vingslag sätter igång en kedjereaktion med livsgenomgripande 

förändringar som följd” (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 149). Forskning gällande 

byråkrati kan således i sin helhet förstås som en teori inom vilken beskriver hur en organisation 

är uppbyggd men även dess funktioner och det som sker i den. Socialtjänsten som exempel på en 

sådan organisation befinner sig i ett samhällssystem som både påverkar och påverkas av andra 

organisationer runtom i samhället. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att 

organisering i socialt arbete är grundläggande för att kunna sortera och sätta upp gränser för vad 

varje anställd inom organisationen ska göra. Att organisera kan även handla om att besluta över 

hur, var och när en uppgift ska genomföras. Socialtjänsten är en människobehandlande 

organisation som ofta betraktas som en produkt av välfärdsstaten och dess huvudsakliga uppgift 
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är att värna om sina klienter samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem. Utöver detta 

ska socialtjänsten även ta samhällets och statens intressen i beaktande och därför fungerar de som 

en länk mellan samhällets invånare och staten. Enligt Lipsky (1980) innebär det att 

organisationen tillhandahåller medborgarnas rättigheter samtidigt som de även kontrollerar deras 

skyldigheter. Denna förklaring uppfattas även kunna appliceras på socialtjänsten som 

människobehandlandeorganisation. 

Handlingsutrymme 
Utifrån forskning om byråkrati tydliggörs socialarbetarens uppdrag inom ramen för denna typ av 

organisation. Lipsky (1980) beskriver att dessa socialarbetare ständigt befinner sig i dilemmat av 

att å ena sidan erbjuda samhällsinvånarna hjälp och stöd samtidigt som de utför handlingar som 

innebär kontroll. De innehar således rollen som både medmänniska och 

organisationsrepresentant.  

Beroende på om man relaterar sina handlingar till ett mellanmänskligt samspel 

med klienten eller till organisationens uppdrag får det man gör olika värde. En 

handling som utifrån organisationens perspektiv ter sig som helt självklar och 

rationell kan i perspektivet av att agera människa till människa te sig mycket 

märklig (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008, s. 23).  

Ett tydligt exempel på kontroll är när socialarbetare ställer krav på att personer med 

missbruksproblematik måste visa att de kan hålla sig nyktra och drogfria för att få hjälp. Dessa 

restriktioner finns till för att resurserna inom socialtjänsten ska fördelas på bästa möjliga sätt. En 

motivation till detta kan således vara att den person som bäst tillgodogör insatserna får tillgång 

till dessa i ett vidare perspektiv. Lipsky (1980) menar dock att detta synsätt ur en organisations 

perspektiv kan uppfattas som rationellt då insatserna främst riktar sig till de personer som bäst 

kan utnyttja dem. I de fall då personer med missbruksproblematik söker hjälp hos socialtjänsten 

just för att få bukt på sitt missbruk är detta krav orimligt. Dilemmat hos socialarbetaren uppstår 

således då det som är rationellt i den ena kontexten inte är det i det andra. Socialarbetaren tvingas 

på så vis att hitta egna lösningar på hur denne ska förhålla sig i situationen (Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008). Detta hänförs ofta till begreppet handlingsutrymme, vilket beskriver 

socialarbetarens möjlighet att själv välja hur denne ska agera utifrån det utrymme som finns i 

organisationens uppdrag (Lipsky, 1980). Handlingsutrymmet innefattar även en professionell 

kunskap eller så kallad tyst kunskap. Denna kunskap beskriver vanligtvis en persons förmågor 

och olika kunskaper som är svåra att uttala. Den tysta kunskapen ger den enskilda socialarbetaren 

vägledning hur denne ska agera i vissa situationer utifrån tidigare erfarenheter inom det specifika 

yrkesområdet (Esping, 1984). Att ha ett handlingsutrymme innebär därför inte att socialarbetaren 

får välja fritt, utan ska utifrån sin tysta kunskap och tidigare erfarenhet bedöma rimligheten i sina 

val. Socialarbetaren har således i sin yrkesroll möjlighet att påverka organisationens utrymme. 

Handlingsutrymmet är något som är nödvändigt inom socialt arbete. Det är en sammanställning 
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av olika bedömningar, rutiner och det egna ansvaret av beslutsfattning. Lipsky (1980) menar 

således att handlingsutrymmet inte handlar om regler eller avsaknaden av regler. Det handlar 

snarare om socialarbetarens möjlighet att verka mellan riktlinjer och restriktioner. Hur 

handlingsutrymmet används beror också på socialarbetarens egna intressen och värderingar. När 

en klient kommer till socialtjänsten och träffar den enskilde socialarbetaren introduceras den 

första kontakten som kan leda till att en utredning påbörjas, som i sin tur kan resultera i en 

beviljad insats (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Johansson (2007) menar att 

socialarbetaren tillsammans med klienten ska komma överens om hur insatserna ska utformas 

och handlingsutrymmet skapar möjlighet för socialarbetaren att ta ställning till hur hjälpbehovet 

hos klienten ser ut.  
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7. Metod 

Ämnesorientering 
Litteratursökning har gjorts via Hälsohögskolans biblioteksdatabas SocIndex. Sökorden som 

användes var följande: Relative, family, addiction, drog abuser, treatment, family treatment. 

Därefter användes även databasen Google Scholar för att söka ytterligare referenslitteratur som 

var av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Sökord som användes i Google Scholar: 

Anhörigarbete, anhörigstöd, anhörig, missbruksvård, missbrukare, behandling. Flera studier 

refererade till samma verk vilka då bedömdes som betydelsefulla. Genom denna 

ämnesorientering skapades en god kunskap om forskningsfältet, vilket även Patel och Davidson 

(2003) menar är av grundläggande vikt för att påvisa engagemang och förståelse av den kontext 

som intervjun äger rum i. 

Metodval  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod då det är en metod som lämpar sig till att svara på frågor som rör en persons 

erfarenheter av någonting och dennes syn på verkligheten (Ahrne, 2011), vilket studiens 

frågeställningar syftade till att undersöka. Datainsamlingsmetoden som användes var kvalitativa 

intervjuer, vilken är den mest förekommande datainsamlingsmetoden vid kvalitativ forskning. 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att fånga intervjupersonens livsvärld, uppmärksamma deskriptiva detaljer samt att 

försöka förstå underförstådda teman/ budskap. Kännetecknande för den kvalitativa 

forskningsintervjun är även att den innehåller en tydlig struktur och ett klart syfte där forskaren 

besitter kunskap om det ämne som intervjun avser. Den form av kvalitativ intervju som användes 

för att samla in den empiriska datan var semistrukturerad intervju då syftet med denna är att 

fånga intervjupersonens preferenser och erfarenheter kring specifika teman som är av stor vikt för 

studien.  

Urval 
I denna studie användes ett målinriktat urval, vilket är en samplingsteknik som bygger på att 

forskaren medvetet väljer ut intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). Urvalet arbetades fram på två nivåer då det först och främst gjordes ett urval av olika 

socialtjänster i Sveriges mellersta region, för att sedan göra urval av intervjupersoner. Kriteriet 

för det sistnämnda urvalet var att intervjupersonerna skulle arbeta som socialsekreterare inom 

missbruksvården. Då vi själva inte hade möjlighet att välja vem eller vilka som skulle vara mål 

för intervjuerna kan urvalet även betraktas som ett bekvämlighetsurval. Detta utifrån att 

enhetschefer för urvalet av socialtjänster själva valde ut intervjupersoner för deltagande i studien. 



20 
 

Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval ibland är ett resultat av att olika restriktioner ställts 

upp. Det kan exempelvis handla om att en organisation har som krav att få välja ut 

intervjupersoner för att delta i en studie, istället för att låta forskaren välja fritt.  

Urvalet bestod av totalt fem socialsekreterarare, varav två kvinnor och tre män. Denna fördelning 

var inget som valdes utan något som slumpade sig på detta sätt utifrån socialsekreterarnas eget 

intresse att delta i studien. Från början var det tänkt att studien skulle bygga på åtta intervjuer 

med socialsekreterarare men det visade sig att detta antal inte gick att få ihop. Det var svårt att få 

tag på intervjupersoner inom urvalsramen då många tackade nej till deltagande i studien utifrån 

tidsbrist, hög arbetsbelastning eller andra prioriteringar. Den empiriska datan anses ändå vara av 

god kvalitet och tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

För att kunna urskilja likheter och skillnader presenteras intervjupersoner som unika personer 

med hjälp av numrering: Ip 1, Ip 2, Ip 3, Ip 4, Ip 5. I den löpande texten används ordet hen för att 

i största möjliga mån behålla intervjupersonerna konfidentiella. Nedan illustreras 

intervjupersonerna med hjälp av en matris där antal år som socialsekreterare inom området 

missbruk samt utbildning presenteras.  

Intervjuperson Antal år som socialsekreterare inom 

området missbruk 
Utbildning  

Ip 1  20 år  Socionom 

Ip 2 2,5 år Socionom 

Ip 3 3 år  Socionom 

Ip 4 2,5 år  Socionom 

Ip 5 7 år  Socionom 

Intervjuernas praktiska genomförande 
För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktades chefer vid myndighetssektioner som 

handlägger missbruksärenden. En första kontakt togs via telefon där de informerades om studiens 

syfte, etiska principer samt förutsättningar för genomförande av intervjun. För att säkerställa att 

informationen kom fram skickades även ett mail ut där viktig information gällande deltagande i 

studien återfanns. Sektionschefen delgav sedan denna information till sina medarbetare och 

hänvisade dem att ta kontakt om de skulle vara intresserade att medverka i studien. Tid för 

intervjun och ytterligare information om förutsättningar och etiska principer har i samtliga fall 

gjorts via mail-kontakt med respektive intervjuperson. Samtliga intervjuer pågick under cirka en 

timme, genomfördes på respektive arbetsplats samt spelades in utifrån samtycke från vardera 

intervjuperson.  
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För att bearbeta studiens teman utformades en intervjuguide (se bilaga) som var till hjälp under 

intervjuerna. Bryman (2011) menar att en intervjuguide kan användas som ett hjälpmedel och att 

det inte ska betraktas som ett instrument som ska följas till punkt och pricka. Det innebär att det 

under intervjuerna intogs ett relativt fritt förhållningssätt och frågorna ställdes i den ordning som 

ansågs lämplig utifrån intervjupersonens reflektioner och svar. I intervjuerna ombads också 

socialsekreterarna att presentera ett konkret fall där de upplevde att anhöriga hade haft en god 

inverkan i utredningsprocessen samt ett ärende som varit mer problematiskt. Genom att göra på 

detta sätt återfanns en variation i svaren och på så vis gick det att komma åt mer djupdata.  

För att få ett bredare perspektiv och synsätt på den insamlade empiriska datan delades 

intervjuerna upp och det genomfördes tre respektive två intervjuer vardera. Det innebär att det i 

efterhand gavs möjlighet att diskutera hur materialet skulle tolkas utan att på förhand ha någon 

som helst inverkan på varandra. Med detta menas att materialet granskades med ”fyra ögon” och 

det togs på så vis vara på att det fanns två forskare för studien. Bryman (2011) kallar detta för 

triangulering, vilket innebär att två eller fler forskare används under datainsamlingen för att sedan 

sammanställa, analysera och tolka den empiriska datan. I grunden används detta begrepp främst 

för att beskriva ett tillvägagångssätt av olika informationskällor och undersökningsmetoder då 

både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att besvara forskningsfrågorna. Bryman 

(2011) menar dock att triangulering förekommer inom kvalitativ forskning genom att forskarna 

kontrollerar sina data med varandra för att på ett bättre sätt säkerställa att materialet tolkas på rätt 

sätt. Tillförlitligheten blir således större.  

Databearbetning och analys 
Under studien antogs ett induktivt förhållningssätt, vilket innebar att det empiriska materialet 

utgjorde grunden för utformningen av den teoretiska orienteringen samt de begrepp som valdes 

att användas. Dahlgren och Sauer (2009) menar att den induktiva ansatsen är vanligast inom 

kvalitativ forskning och att denna har sin utgångspunkt i att forskaren genom sina iakttagelser ska 

utforma mer generella uppfattningar och begrepp om ett visst fenomen 

Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes även under intervjuernas gång. Därefter 

transkriberades och omarbetades det inspelade materialet till text. Analys av materialet pågick 

parallellt under hela arbetsprocessen, vilket var särskilt viktigt för att kunna göra en noggrann 

granskning av vad intervjupersonerna sagt men även hur och på vilket sätt de sade det. Trost 

(2005) menar att kvalitativt material är komplext då det inte finns några definierade tekniker för 

hur analysen ska genomföras och därför måste forskaren själv använda sin kreativitet som 

hjälpmedel. Forskarens främsta uppgift är således att systematisera materialet med hjälp av 

kodning, kategorisering eller tematisering (Hjerm & Lindgren, 2010). I studien användes både 

kodning och tematisering av materialet för att söka efter gemensamma, men även skillnader i 

informationen som framkommit under intervjuerna. Kodning av materialet gjordes genom att det 

som framkommit i den transkriberade texten analyserades, hur och varför vissa saker sades, på 



22 
 

vilket sätt intervjupersonerna uttryckte sina åsikter och erfarenheter samt i vilket sammanhang 

dessa yttringar skedde. Detta var en tidskrävande process då det inspelade materialet spelades 

upp ett flertal gånger men även den transkriberade texten lästes igenom åtskilliga gånger för att 

skapa ordning i materialet. Koderna granskades kritiskt för att senare analyseras och se om det 

fanns någon teoretisk koppling mellan de begrepp och teman som framkom. Utifrån detta 

arbetades det fram återkommande eller viktiga teman i materialet, vilka utgör rubrikerna i 

resultat- och analysdelen. Tematisering och rubriksättning har underlättats då det växelvis under 

hela arbetsprocessen skett en analys av den kvalitativa datan. Några av alla fördelar som sågs 

med att påbörja analysen i ett tidigt skede var att arbetsuppgiften på så vis inte blev så massiv på 

en och samma gång, samtidigt som den kontinuerliga analysen resulterade i en medvetenhet om 

betydelsefulla teman som framkom under insamlingen av datan, vilket påverkade betoning av 

dessa under resterande intervjuer.  

Till en början var avsikten att genomföra analysen av resultatet i ett separat avsnitt. Men under 

tiden då resultatet skrevs upptäcktes att det föll sig naturligt att skriva en analys kopplat till både 

bakgrund, tidigare forskning och teoretisk orientering i ett och samma avsnitt då det ansågs bli 

mer tydligt och därmed lättare att förstå resonemangen. Analys av intervjupersonernas berättelser 

och erfarenheter har skett utifrån egna tolkningar av det som framkommit under intervjuerna och 

därmed kan det inte garanteras att den subjektiva upplevelsen av det empiriska materialet speglar 

en helt sanningsenlig bild.  

Studiens tillförlitlighet  
Diefenbach (2008) redogör för ett antal metodologiska problem vid kvalitativ forskning, i 

synnerhet semistrukturerade intervjuer. Han menar att forskaren ska vara uppmärksam vid sin 

tolkning och analys av den empiriska data som samlats in då forskaren själv i stor utsträckning 

gör ett medvetet urval kring vilka personer som ska utgöra grunden för intervjuerna. Vid 

semistrukturerade intervjuer är det enbart ett begränsat antal individer som ges möjlighet att 

uttrycka sina erfarenheter, åsikter, intressen och världsbilder samtidigt som många ignoreras och 

utesluts. Därför är det viktigt att klargöra och argumentera för sitt urval samt vara objektiv vid 

produktion av resultat och slutsatser då intervjupersonernas livsvärld enbart är en liten del av vår 

sociala verklighet. Diefenbach (2008) påtalar således vikten av att sätta intervjuerna i perspektiv, 

det vill säga betrakta dem i sin helhet då kvalitativ data många gånger är svår att generalisera till 

andra grupper och situationer.  

Ytterligare ett problem med semistrukturerade intervjuer eller kvalitativa intervjuer i sin helhet är 

att forskaren många gånger besitter kunskap om det ämne som intervjun avser. Det innebär 

således att det är forskaren som styr och kontrollerar intervjun samtidigt som denne kritiskt 

värderar och följer upp det som sägs under samtalet. Det uppstår på så vis en maktasymmetri 

mellan forskaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Risken med detta är att 

intervjupersonen kan uppleva ett bristande förtroende gentemot forskaren, vilket kan resultera i 
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att denne blir tillbakadragen och väljer att enbart delge viss begränsad information. Dessutom 

menar Bryman (2011) att kvalitativa intervjuer många gånger resulterar i en mängd material som 

ska skrivas ut och transkriberas, vilket kräver mycket tid. När forskaren blir trött finns en risk för 

att denne börjar slarva, vilket kan leda till att transkriberingen inte blir korrekt. Därför är det 

viktigt att forskaren noggrant kontrollerar sin transkribering för att tillförsäkra sig att materialet är 

av god kvalitet. Trots dessa metodologiska problem anses att kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod är den bästa utifrån studies syfte och frågeställningar. Nedan presenteras 

studiens tillförlitlighet utifrån alternativa kriterier av kvalitativa undersökningar. Då validitets- 

och reliabilitetskriterierna är svåra att applicera på just kvalitativ forskning valdes Brymans 

(2011) fyra delkriterier av begreppet tillförlitlighet, vilka är: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Enligt Bryman (2011) handlar trovärdigheten om forskarens uppfattning och beskrivningar av 

den sociala verkligheten som studeras. Den uppfattning och beskrivningar som forskaren sedan 

kommer fram till bör återges till de personer som deltagit i studien för att säkerställa att 

tolkningen av denna sociala verklighet har uppfattats på rätt sätt och i enlighet med de regler som 

finns att förhålla sig till. Under studiens gång övervägdes att skicka ut de resultat som framkom 

under intervjuerna till samtliga intervjupersoner för att säkerställa detta trovärdighetskriterie. Då 

tidsramen var begränsad ansågs dock att detta inte skulle hinna genomföras. Trovärdigheten i 

studien anses ändå vara hög då det i resultat- och analysdelen valdes att ha med mycket citat som 

gör det möjligt för läsaren att själv göra tolkningar och bilda sig en egen uppfattning, i likhet med 

det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som ett annat trovärdighetskriterie. Vad gäller 

överförbarheten av studiens resultat anses i likhet med Bryman (2011) att kvalitativa studier är 

svåra att applicera i andra sammanhang och kontexter. Endast ett fåtal respondenter intervjuades, 

vilket innebär att forskningsområdet studerades på djupet snarare än på bredden för att få fram 

unika betydelser hos de respondenter som studerades. Pålitlighet i kvalitativ forskning handlar 

om att forskaren antar ett granskande synsätt. Bryman (2011) pekar på vikten av att bevara allt 

material som inhämtats under studiens gång då detta kan vara av betydande vikt vid granskning 

och analys vid ett senare tillfälle. I denna studie bestod det insamlade materialet av både 

inspelade intervjuer, transkribering av dessa intervjuer samt stödanteckningar. Det valdes att inte 

ta med större delen av detta material då det istället presenteras relevant empirisk data, främst i 

studiens resultatdel och genom citat från intervjupersonerna. Detta material anses vara tillräckligt 

för granskning samt för att påvisa pålitligheten i studien. Det sista tillförlitlighetskriteriet är enligt 

Bryman (2011) en möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär att det i studien inte medvetet 

eller avsiktligen framhävts personliga åsikter gällande studiens forskningsområde. Detta visas 

genom att analysen kopplar resultatet och intervjupersonernas svar till tidigare forskning samt 

teoretisk orientering.  
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Etiska överväganden  
Hermerén och Vetenskapsrådet (2011) menar att det finns flera etiska principer att ta hänsyn till 

vid samhällsvetenskaplig forskning. De belyser bland annat informations- och samtyckekravet, 

vilka är etiska principer som togs i beaktande under hela studien. När frågan om deltagande i 

studien ställdes informerades intervjupersonerna noggrant om undersökningens syfte och även 

vilka teman som låg till grund för intervjuguiden. Det skickades även ut ett mail till vardera 

intervjuperson där det återigen gavs information om studiens genomförande och syfte. 

Informationen syftade även till att göra dem uppmärksamma på att deltagande i studien var helt 

frivilligt och att de under intervjun hade rätt att avbryta när de helst önskade. Dessa 

förhållningssätt ligger även i linje med det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver då de 

menar att samtyckekravet handlar om att forskaren respekterar människors förmåga att fatta egna 

beslut. Vidare har konfidentialitetskravet tagits hänsyn till under studiens gång, vilket innebär att 

samtliga intervjupersoner behandlades med största möjliga konfidentialitet. Detta påvisades i 

studien genom att intervjupersonerna benämns med Ip 1, Ip 2, Ip 3, Ip 4 samt Ip 5. Dessutom 

används ordet hen för att inte avslöja vilket kön den enskilde socialsekreteraren har. Under hela 

forskningsprocessen hanterades även materialet på ett varsamt sätt. Det innebär att de uppgifter 

som samlades in enbart användes till studiens ändamål, vilket uppfyller de kriterier som framgår i 

nyttjandekravet. 
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8. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet av studiens intervjuer att presenteras. Studiens huvudsakliga 

syfte är att beskriva och analysera hur socialsekreterare utifrån sitt handlingsutrymme agerar i 

förhållande till anhöriga då personer utreds för missbruksrelaterad problematik. Den första 

frågeställningen är av beskrivande karaktär, vilken söker svar på hur och under vilka förhållanden 

anhöriga involveras i utredningar av klienter med missbruksproblematik. Den andra 

frågeställningen är på en mer analytisk nivå där gemensamma faktorer lyfts utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar av anhörigas positiva respektive negativa inverkan i 

utredningsprocessen. Underlag för studiens syfte samt frågeställningar återfinns i den empiriska 

data som samlats in och även tematiserats. Studiens teman är: kartläggning av det sociala 

nätverket, nätverkets positiva samt negativa inverkan, att involvera anhöriga samt sekretess. 

Varje tema presenteras var för sig i form av rubriker, därefter sker en analys av varje del utifrån 

bakgrund, tidigare forskning samt teoretisk orientering. Under studiens gång uppmärksammades 

att de sistnämnda temana hängde samman i hög grad och därför analyseras dessa gemensamt. 

Resultat- och analysdelen avslutas med en presentation av ett positivt samt negativt exempel på 

anhörigas inverkan i utredningsprocessen som socialsekreterarna tagit upp. Dessa syftar främst 

till studiens andra frågeställning.   

Kartläggning av det sociala nätverket  
Vid kartläggning av det sociala nätverket har samtliga intervjupersoner svarat att de använder sig 

av verktyget ASI-intervju men att de inte alltid gör ASI på grund av att de antingen inte har tid 

till det, att klienten inte klarar av att svara enligt den färdiga mallen eller att de som 

socialsekreterare anser att motivationsarbete är viktigare än att genomföra en ASI-intervju. Ip 5 

uppger även att hen brukar kartlägga det sociala nätverket med hjälp av nätverkskartor. Så här 

beskriver hen detta verktyg: 

Nätverkskartor gör man oftast genom att man ritar upp träd av anhöriga på 

exempelvis en whiteboard. Där kan man få en bild av anhöriga som kanske finns 

lite längre bort till klienten men som ändå är en viktig person. För många klienter 

blir det mer begripligt när man målar upp en bild så. [Ip 5] 

Vad gäller att ASI inte kan genomföras på grund av brist på tid menar samtliga intervjupersoner 

att de har andra arbetsuppgifter som prioriteras högre eller att de har för stor arbetsbelastning. 

Vid de fall de inte gör en ASI-intervju uppger intervjupersonerna att de ställer frågor om det 

sociala nätverket på ett annat sätt eller att de inte tar upp det med klienten alls. Ip 2 framhåller 

även att en del klienter kan vara väldigt negativa till att göra en ASI och att det kan vara en 

anledning till att inte göra det. Ip 3 säger även att: ”-Jag tror att vi kan bli bättre på att kartlägga 

det sociala nätverket för det är ju en stor del i klientens liv, framförallt ett skyddsnät”. Ip 1 uppger 

att hen skulle vilja arbeta mer med nätverksarbete men på grund av hög arbetsbelastning tycker 

personen inte att hen har möjlighet till det: 
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... vi har gått utbildningar i nätverksarbete och jobbat med det och det är en 

naturlig del i en utredning också, men jag jobbar väldigt sparsamt med det kan 

jag säga. Liksom med ASI och annat… det handlar om prioriteringar. Jag tycker 

inte att jag gör ett bra jobb utifrån den kompetens jag har och vad jag kan göra. 

Men jag vet hur man ska göra. [Ip 1] 

Samma intervjuperson säger även att hen brukar titta i KIR för att kartlägga det sociala nätverket 

om inte ASI-intervju genomförs. KIR är ett befolkningsregister över dem som är bosatta i 

kommunen och där kan socialsekreteraren även se vilka familjeband (föräldrar och barn) klienten 

har. Detta görs genom socialtjänstens dokumentationsprogram. Flera av intervjupersonerna 

uppger även att de lämnar över kartläggning av det sociala nätverket till behandlade insats. När 

frågan ställs gällande kartläggning av det sociala nätverket svarade Ip 3 så här:  

Allt kanske man inte kan få i ett utredningsskede utan att det växer fram i och 

med att man har en placering någonstans. För vi har ju ett uppföljningsansvar 

också så vi träffar ju personen kanske under flera år ibland… [Ip 3] 

Analys- kartläggning socialt nätverk 

I enighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) för missbruks- och beroendevård i 

Sverige kan konstateras att samtliga intervjupersoner använder utredningsverktyget ASI-intervju. 

Det sker också en individuellt anpassad behovsbedömning då samtliga intervjuade 

socialsekreterare framhåller att alla klienter inte klarar av att genomföra en ASI-intervju och att 

de på grund av detta väljer att inte göra det. Däremot verkar inte detta val enbart handla om 

klientens förutsättningar utan om att socialsekreterarna snarare utnyttjar sitt handlingsutrymme 

genom att de prioriterar andra arbetsuppgifter till följd av vad de menar är hög arbetsbelastning. 

Detta skulle kunna vara ett resultat av de organisatoriska ramarna och gräsrotsbyråkratens 

utrymme att agera utifrån verksamhetens huvudsakliga uppdrag. Med detta menas att det ligger 

på organisationens ansvar att organisera verksamheten på ett sätt som ger socialsekreterarna 

utrymme att faktiskt arbeta utefter Socialstyrelsens riktlinjer. Att Ip 1 även säger att hen inte 

anser att hen gör ett bra jobb utifrån den erfarenhet och kompetens hen har belyser också 

eventuella brister i organisationen.  

Nätverkets positiva inverkan  
Intervjupersonerna ombads att beskriva nätverkets positiva betydelse för deras klienter samt i 

utredningsarbetet. Ip 1 menar att det sociala nätverket kan fungera som en motivationsaspekt för 

att klienten ska komma ifrån sitt missbruk. 

Många gånger kan en hustru och en relation vara motiverande för en missbrukare 

och göra någonting också, att man tar ansvar för sitt problem. Så att man kan 

vara en familjefar och en make och sådär då... men det räcker inte långsiktigt 
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utan om man ska göra någonting åt sitt problem då behöver man göra det för sin 

egen skull, för att jag behöver det. [Ip 1] 

Ip 5 beskriver nätverkets positiva inverkan på ett likande sätt men pekar även på vikten av att 

stödja och motivera klientens anhöriga för att de i sin tur ska orka motivera personen med 

missbruksproblematik att både söka och ta emot hjälp för sitt destruktiva beteende. Vidare är Ip 5 

tydlig med att uttrycka nätverkets positiva inverkan för klienten och inte minst för 

utredningsarbetet och behovsbedömningen ”-Jag ser absolut anhöriga som en resurs och inte 

minst under utredningssamtal med klienten då anhöriga många gånger kommer med värdefull 

information som klienten själv kanske glömt av”.  

Samtliga intervjupersoner menar att anhöriga är en bra källa till information om deras klienter. 

Ofta är det anhöriga som gör orosanmälningar och genom dessa kan de även få vetskap om 

personer som annars inte skulle sökt sig till deras verksamhet på egen hand. Flera 

intervjupersoner uppger även i likhet med Ip 5 att anhöriga är en viktig resurs under 

utredningssamtal med klienten då de ofta kan ge en bredare bild av hur situationen ser ut och 

även fylla i information där klienten själv har svårt att komma ihåg vissa detaljer. Vidare menar 

flera intervjupersoner att de ser anhörigas positiva inverkan i klientarbetet då de ofta hjälper 

klienten med praktiska saker så som att påminna om tider eller är behjälpliga med skjuts till 

exempelvis socialkontoret. Samtliga intervjupersoner uppger även att anhöriga kan ha en positiv 

inverkan på klientens väg ut ur missbruket i de fall då klienten själv känner att nätverket är 

stödjande. Ip 1 uppger att engagerade anhöriga många gånger kommer med bra förslag eller 

lösningar på problem då de i de allra flesta fall känner personen på djupet och har där med 

kännedom om vad som skulle fungera och inte för klienten.  

De anhöriga har det här in på skinnet och deras ord är väldigt kraftfulla och tydliga 

så att informationen blir mycket bredare. Låter man ett gäng anhöriga sätta sig i ett 

rum, ge dem en timme och att de ska komma tillbaka med ett förslag så kommer 

de med lösningar till det. Men jag tycker inte att jag jobbar tillräckligt med det.  

[Ip 1] 

Nätverkets negativa inverkan  
Samtliga intervjupersoner menar att anhöriga ofta är väldigt viktiga oavsett hur relationen ser ut 

på så vis att klienten i hög grad påverkas av sitt sociala nätverk. Intervjupersonerna tar upp 

komplexiteten kring nätverket och att alla relationer inte är av stödjande karaktär. Exempel på 

sådana situationer kan vara då det finns mycket konflikter i relationen, vilket ofta är fallet då den 

ena personen har ett pågående missbruk. Andra exempel som också tagits upp i samtliga 

intervjuer är då närstående handlar av omtanke till klienten men att de genom sina handlingar gör 

det lättare för personen med missbruksproblematik att faktiskt fortsätta missbruka och 

vidmakthålla sitt destruktiva beteende. Flera intervjupersoner tar upp föräldrar som inte kunnat 
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släppa taget om sina barn på så sätt att de fortfarande tar över mycket av det ansvar som 

egentligen borde ligga på personen själv och att det i de relationerna blir svårt att motivera 

klienten till en förändring för sin egen del. Intervjupersonerna belyser även de svårigheter och 

negativa konsekvenser som anhöriga ofta utsätts för då de lever nära en person med 

missbruksproblematik. De negativa konsekvenser som tas upp är framförallt känslomässigt 

lidande, svek, ekonomiska svårigheter samt bristande tillit. Samtliga intervjupersoner pekar även 

på svårigheterna att arbeta tillsammans med en klient och dess sociala nätverk i de fall då även 

familj eller andra närstående har en missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa, vilket 

inte är ovanligt i många fall då flera av klienterna vuxit upp under dessa förhållanden. Ip 3 

uttrycker även att missbrukets negativa konsekvenser ibland kan bli så omfattande i en relation 

att vissa klienter tvingas bryta kontakten helt med sina anhöriga under en period.  

Ibland kan det vara en nödvändig sak, hur hårt det än låter. Jag har en del yngre 

killar som fortfarande bor hemma hos sin mamma som jag tror att i samtliga fall 

har en psykisk diagnos där det varit illa och där relationen är destruktiv. Där 

känner man ju att får man ut den personen från sitt sammanhang så blir nog 

relationen bättre också. [Ip 3]   

Även Ip 1 menar att vissa relationer bör brytas för att på sikt se en positiv utveckling både hos 

klienten och hos det sociala nätverket. Ip 1 påvisar genom nedanstående citat att anhöriga ibland 

kan ha svårt med gränssättning: 

En del ringer anonymt och rådfrågar hur man ska förhålla sig och då ser man ju 

det att många gånger är ju deras uppsåt god vilja, men man kan ofta märka att 

anhöriga hjälper missbrukaren att fortsätta missbruka, de vidmakthåller det 

missbruket genom sitt sätt att agera... det är lätt att man kan bli sårad då man får 

information om att ”jag kanske inte gör rätt”, och då är det viktigt hur man 

framför det. Viktigt att inte skuldbelägga... det behöver framföras på ett etiskt 

snyggt sätt. Och det är väldigt svårt, näst intill omöjligt när det gäller barnen att 

handla på ett bra sätt i och med att man samtidigt sätter en gräns och riskerar att 

det blir värre, relationen kraschar, men det är det som är hjälpsamt på sikt både 

för den anhörige och missbrukaren. [Ip 1] 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att det är svårt att arbeta med anhöriga då de ofta är mer 

engagerade än vad som egentligen är nyttigt för både dem själva och för klienten. Med det menar 

de att anhöriga har en tendens till att ”ringa ned” socialtjänstens handläggare för att påvisa sin 

frustration av att klientarbetet sker på ett felaktigt sätt eller i många fall alldeles för långsamt. Två 

av intervjupersonerna menar att de istället blir avtrubbade av ett sådant beteende då de som 

socialsekreterare inte tar de dagliga orosanmälningarna på allvar. Så här säger Ip 3: 
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... det var några gånger man fick säga till att ”nu ringer inte du” för det blir lite 

som ordspråket ”pojken som ropade på varg”. Man blir ju lite avtrubbad när hon 

ringer hela tiden. Vad ska man tänka? Är det verkligen så här allvarligt? [Ip 3] 

Även Ip 2 uppger att hen varit utsatt för att anhöriga ringt ett flertal samtal varje dag under en 

längre tid, vilket både tagit mycket tid och kraft. 

Mammor eller anhöriga överlag är inte så lätta att arbeta med. Det är en anhörig 

mamma som har anhörigstöd som insats, där barnet i dagsläget inte har något 

stöd alls. Alltså hon ringer ner, inte bara mig utan hela socialtjänsten. Ändå har 

inte jag varit mest ansatt… Men jag bara kände att jag orkar inte, ja det var något 

helt sjukt. [Ip 2] 

I likhet med detta menar Ip 5, trots att hen är mycket positiv till anhörigarbete och själv många 

gånger tar initiativ till att involvera anhöriga att föräldrar har en förmåga att vara ”för på” 

gällande klientens utredningsarbete.  

Föräldrar, framförallt mammor kan vara lite väl på och vill vara med överallt. Jag 

kan förstå att man vill vara det men samtidigt blir det inte konstruktivt utan det 

blir mer ”-Jaha, nu ringer hon igen!” [Ip 5] 

Ip 2 och Ip 3 anser även att det är svårt att arbeta med anhöriga då de ofta ställer orimliga krav 

på vad socialtjänsten ska göra men även vad som ligger i den enskilde socialsekreterarens 

arbetsuppdrag. Flera av socialsekreterarna uppger att de har erfarenheter av att anhöriga har en 

önskan eller nästintill ett krav på att klienten ska omhändertas enligt tvångslagstiftningen, LVM 

då de tror att det kan vara räddningen för att klienten ska överleva sitt destruktiva missbruk. 

Socialsekreterarna har dock i dessa fall inte sett att det skulle finnas underlag för att ingripa med 

LVM och här har därför socialsekreterarens och den anhörigas åsikter skilt sig åt.  

Analys - nätverkets negativa respektive positiva inverkan 

Det finns en hel del likheter i socialsekreterarnas svar, men också skillnader vad gäller nätverkets 

betydelse för utredningsarbetet. Samtliga socialsekreterare pratar om komplexiteten i relationer 

och att det just i sådana här familjer eller vänkretsar ofta förekommer mycket osämja som kan 

vara svår att hantera och som har en negativ inverkan. Skårner (2001) skriver i sin avhandling om 

vikten av att anta ett helhetsperspektiv och att det är viktigt att ha kartlagt klientens nätverk innan 

nätverksarbete påbörjas då alla relationer inte är av stödjande karaktär. Liknande avvägningar gör 

även socialsekreterarna när de resonerar på detta sätt och kritiskt granskar klientens sociala 

nätverk och relationer. Skårner (2001) skriver också om att det i denna typ av relationer ofta 

förekommer mycket konflikter, vilket även framgår av intervjupersonernas upplevelser. Flera av 

intervjupersonerna anser att anhöriga ibland kan vidmakthålla ett missbruk genom sitt sätt att 

agera gentemot personen med missbruksproblematik. Detta kopplas tydligt med den förklaring 



30 
 

som ofta ges på begreppet medberoende (Gerdner, 1999) som beskrevs under avsnittet tidigare 

forskning. Två av intervjupersonerna pratar även om anhöriga som kan ha svårt med att sätta 

gränser och att de i dessa fall ibland råder anhöriga till hur de istället kan agera. I de fall där 

relationen är väldigt destruktiv kan de till och med råda den anhöriga till att bryta kontakten helt. 

Intervjupersonerna pratar då främst om de relationer där de anhöriga påverkats i hög grad av 

mycket negativa konsekvenser. Caan (2013) tar upp flera av dessa negativa konsekvenser för 

anhöriga som även socialsekreterarna nämnt i sina svar. Caan (2013) menar dock att det är extra 

viktigt att arbeta med de anhöriga där det finns mycket av dessa negativa konsekvenser. 

Intervjupersonerna menar istället att det är bättre för de anhöriga att bryta kontakten. Här framgår 

det tydligt att socialsekreterarna utnyttjar sitt handlingsutrymme när de väljer att råda de anhöriga 

att agera på detta sätt, istället för att aktivt arbeta för att få med de och klienten mot ett 

behandlingsalternativ.   

Även vid frågan om nätverkets positiva inverkan har det uppmärksammats att socialsekreterarna 

har liknande erfarenheter, men det finns även vissa skillnader. Ip 1 pratar om att anhöriga kan ha 

en positiv inverkan på så sätt att de kan vara en motiverande faktor för personen med 

missbruksproblematik. Detta framgår även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) som 

skriver att anhöriga har en viktig roll att motivera deras närstående. Dessutom betonas det att 

anhöriga kan ha en förmåga att få personen med missbruksproblematik att ta emot eller fortsätta 

genomgå behandling eller utredning för sin problematik. Lika viktigt är det, menar Ip 5, att 

motivationsarbete även sker med de anhöriga själva för att de inte ska falla bort och lämna 

personen med missbruksproblematik ensam. Flera av socialsekreterarna säger att många av deras 

klienter är ensamma och att de inte har många personer runt omkring sig till stöd. Uppfattningen 

av detta är att det dels kan bero på att deras anhöriga fått ta många av de negativa konsekvenser 

som missbruk kan föra med sig men det finns även en koppling till skuld och skam begreppet 

(Sennett, 1999) i och med att missbruk och beroende fortfarande idag är någonting skamfyllt och 

att söka hjälp hos socialtjänsten kan för många människor därför vara jobbigt, både för anhöriga 

och för personen med missbruksproblematik. Samtliga intervjupersoner säger att anhöriga är en 

bra källa till information och att de genom anhöriga kan få en mer nyanserad bild och ett större 

helhetsintryck av hur situationen ser ut för klienten men även anhöriga, även om klienten är deras 

huvudsakliga fokus.   

Att involvera anhöriga  
I frågan om anhörigas involverande i utredningsarbetet är samtliga intervjupersoner kluvna. Å 

ena sidan anser de att anhöriga bör involveras mer, å andra sidan menar dem att deras uppgift 

enbart är att se till klientens behov av hjälp. Endast två av intervjupersonerna uppger att de tar 

eget initiativ till att involvera anhöriga. Så här säger Ip 5 gällande frågan: 

Jag brukar säga att när en klient har med sig en anhörig som säger ”-Jag väntar i 

väntrummet” så brukar jag säga att det är bättre att du följer med in. Jag ser 
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anhöriga som en tillgång i utredningen, framförallt när man ska beskriva hur det 

ser ut. Klienten kanske beskriver en sak medan den anhörige beskriver en annan 

vinkel på det hela. Det är bra för då får man ju en nyanserad bild på det hela och 

hur det ser ut. Sedan är det alltid klienten som bestämmer, jag tänker med 

sekretess och så. [Ip 5] 

Även Ip 1 uppger att hen många gånger är initiativtagare till att involvera anhöriga:  

Jag kan i ett utredningsarbete, om jag har träffat en ung vuxen till exempel, bjuda 

med båda föräldrarna någon gång och prata om det här med familjesjukdomar och 

så. Och då är det ju jag som tar initiativet till det. Sedan en del föräldrar till 

exempel är ju väldigt engagerade, de kanske tycker att det inte händer någonting 

och så, så det är rätt naturligt att de följer med då... jag tror att det är viktigt. Och 

dessutom är det viktigt för anhöriga att få kunskap om vad som är hjälpsamt och 

vad som kanske kan stjälpa i längden. Det är något som vår profession får bidra 

med. [Ip 1] 

Övriga intervjupersoner uppger att det antingen är klient eller anhörig som tar initiativ till ett 

sådant arbete. Ip 2 säger så här: 

Jag väljer aldrig att ha med en anhörig. Jag är väldigt noga med att säga att det är 

klienten själv som ska välja det. Men jag kan ju även förklara att det kan vara bra 

att ha med en anhörig, om det är någon som är bra. Men jag pådriver aldrig att en 

anhörig ska vara med för jag tycker att det måste komma från klienten själv.  

[Ip 2] 

I likhet med föregående intervjuperson menar även Ip 4 att hen inte är särskilt pådrivande vad 

gäller anhörigas involverande i utredningsprocessen. 

Jag kan ju säga så här att det är inte så att jag söker upp anhöriga. Utan jag jobbar 

ju med vuxna personer, 20 år och uppåt... Sen avgör jag, alltså fyller det något 

syfte att ha med anhöriga? I vissa fall blir det jättebra och till hjälp i mitt arbete 

medan det i andra fall inte blir så bra. Så nej, jag söker inte upp anhöriga. [Ip 4] 

Ip 3 menar att hen har goda erfarenheter av att involvera anhöriga, speciellt vid ett första 

utredningssamtal då exempelvis hen varit med om att klientens föräldrar delgivit viktig 

information för fortsatt behovsbedömning. Däremot uppger Ip 3 att hen själv inte tar eget initiativ 

till att involvera anhöriga utan att detta främst påbörjas utifrån klientens eller de anhörigas 

önskan. I de fall då anhöriga pådriver ett sådant arbete betonar Ip 3 dock vikten av att klienten 

själv vill det och samtycker till att dessa anhöriga ska vara med. 
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... vårt uppdrag är ju att utreda den individen som kommer hit och dennes behov 

och sedan bedöma vilken insats som skulle vara mest fördelaktig för personen... Så 

vårt fokus är ju, kan man tänka ibland, lite tyvärr inte anhöriga utan själva 

personen. Om anhöriga däremot ringer och önskar vara delaktiga i klientens 

utredningsarbete ser jag det positivt om sonen i det fallet samtycker till det…  

[Ip 3] 

De tre intervjupersoner som uppger att de inte tar eget initiativ till att involvera anhöriga menar 

att de ibland kan försöka motivera klienten till att ha med någon närstående om de ser att det 

skulle vara bra för deras klient. De är noga med att poängtera att de genom att motivera klienten 

inte själva initierar anhörigarbete utan att det måste komma från klienten själv. Dessa 

intervjupersoner uppger även att flera klienter brukar ställa frågan om de får lov till att ha med sig 

någon anhörig vid möten, vilket ingen av intervjupersonerna ser några hinder till. Ip 2 är dock 

tydlig med att det ska vara för att klienten vill det och inte för att den anhörige på något sätt 

påtvingat detta.  

Intervjupersonerna uppger även att de är till stöd för många anhöriga genom att bara finnas till 

och lyssna till vad de anhöriga har att säga, oavsett om de kan involveras i klientens ärende eller 

inte. Om anhöriga är i behov av mer stöd än det som socialsekreteraren kan ge genom ett 

rådgörande samtal får de söka hjälp på egen hand via kommunens anhörigstöd. Samtliga 

intervjupersoner är medvetna om Socialstyrelsens riktlinjer gällande olika behandlingsmetoder 

för anhöriga men arbetar inte själva med dessa behandlingsmetoder så som CRAFT eller coping 

då det inte tillhör en del i utredningsprocessen. Ip 4 säger så här vid fråga om kommunens stöd 

till anhöriga: 

... det är något vi kan hänvisa anhöriga till. Vissa anhöriga är väldigt tacksamma 

för informationen, men sedan vet vi ju inte om de faktiskt tar den kontakten eller 

inte, medan andra som har varit inne i det här i många år inte är så intresserade 

av den kontakten, utan man nöjer sig kanske med att ringa till oss. [Ip 4] 

Sekretess som hinder för anhörigas medverkan? 
Vid anhörigarbete finns en del etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till. Samtliga 

intervjupersoner lyfter sekretesslagstiftningen som en av de främsta juridiska aspekterna att ta i 

beaktande i sitt arbete. De menar att om klienten inte lämnar sitt samtycke till att de som 

socialsekreterare får ta kontakt eller delge information till klientens anhöriga finns det ingenting 

de kan göra. Vidare påpekar de att anhöriga kan lämna information men att de i sin tur inte kan 

delge någonting i ärendet om inte medgivande finns från klienten. Ip 2 förklarar detta genom att 

exemplifiera ett konkret fall: 

Jag har ett specifikt fall gällande sekretessen. I höstas så var det en klient som jag 

inte fick prata om, så jag fick ju säga till de anhöriga att jag egentligen inte kunde 
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säga någonting. Men jag sa att de gärna fick ringa till mig och lämna sin oro om 

de ville. [Ip 2] 

Även Ip 5 uppger att sekretessen kan ses som ett hinder för anhörigas medverkan i 

utredningsprocessen men hen påpekar också att det är viktigt att ställa frågan gällande 

sekretessen till klienten vid flera tillfällen.  

För stunden då man träffas så lämnar klienten samtycke till att få prata med 

anhöriga eller inte och då gäller det. Då får man helt enkelt koncentrera sig på 

det som man ska göra. Men sen så kan man vid ett ytterligare möte senare sen ta 

upp det igen genom att säga “- Vi har pratat om detta tidigare och du sa nej då 

men jag ser ändå att det finns flera anhöriga som skulle vara bra för dig. Har du 

funderat något mer på det?” Då kan en del bli lite tveksamma, men jag tycker 

ändå att det är viktigt att man kommer tillbaka till frågan. [Ip 5] 

Vidare lyfter Ip 5 tystnadsplikt som en juridisk aspekt att ta hänsyn till men att det även handlar 

om att påvisa ett gott och etiskt förhållningssätt gentemot klienten. Hen menar att det är viktigt att 

inte prata om olika saker gällande klienten och att de anhöriga även måste ha förståelse för att det 

inte är till gagn att all information lämnas ut. Vad gäller både etiska och juridiska aspekter 

betonar Ip 3 vikten av att titta igenom uppgifter, journalanteckningar och utredningar noggrant 

om någon skulle begära ut dessa, en så kallad menprövning. Det handlar således om att inte delge 

information till obehöriga personer som skulle vara ofördelaktig för klienten. Intervjupersonen 

menar även att hen aldrig lämnar ut någonting utan att hen fått klientens godkännande till detta. 

Ip 4 beskriver ett fall där samtyckekravet varit ett stort problem i handläggningsprocessen för att 

kunna arbeta framåt i ärendet. Intervjupersonen säger vidare att det blir svårt att veta hur hen ska 

förhålla sig till anhöriga när klienten samtycker till kontakt ena dagen och sedan tar tillbaka det 

nästa dag. Detta medför att kontakten till klientens anhöriga blir mycket svårarbetad. 

Ena stunden finns det samtycke och andra stunden så finns det inte. Det är ju det 

att mannen lämnar samtycke så länge han tycker att mamman står på hans sida, 

men så fort mamman ringer och gör en orosanmälan återtar han samtycket och då 

blir det väldigt struligt. [Ip 4] 

Ip 5 pratar även om de politiska beslut som hen som socialsekreterare och organisationen i stort 

har att förhålla sig till. Ip 5 beskriver ett sådant exempel där socialsekreterarnas arbetsuppgifter 

förändrats efter ett sådant beslut. Det var ett samarbete kommunens socialtjänst hade med lokala 

näringsverksamheter. Genom detta samarbete kunde socialsekreterare i ett tidigare skede 

uppmärksamma personer med missbruksproblematik innan det gick så pass långt att de blev 

arbetslösa. Politiker bestämde sedan att detta samarbete skulle upphöra. ”... det var synd att det 

togs bort, men som sagt vi jobbar ju i en politiskt styrd verksamhet…”  
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Analys- Att involvera anhöriga  samt sekretess som hinder? 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att enbart två intervjupersoner tar eget initiativ till att 

involvera anhöriga i utredningsprocessen. Detta trots att samtliga intervjupersoner har goda 

erfarenheter då anhöriga varit delaktiga i behovsbedömningen för klienten. Den största orsaken 

till att Ip 2, Ip 3 och Ip 4 inte pådriver anhörigarbete beror enligt dem på att det inte ligger i deras 

arbetsuppdrag då de enbart ska utreda klientens hjälpbehov. Detta förhållningssätt går emot det 

Skårner (2001) beskriver i sin avhandling gällande individen och dess påverkan av sitt sociala 

nätverk och vikten av att anta ett helhetsperspektiv för att kunna göra en behovsbedömning. 

Skårner (2001) menar att det inte går att bortse från det sociala nätverket, oavsett om dessa är till 

stöd för klienten eller inte. Det sociala nätverket tillhör klienten och därför måste de tas i 

beaktande på ett eller annat sätt vid en behovsbedömning för den enskilde. Utifrån detta 

uppkommer frågor om socialsekreterarna i dessa fall verkligen ser till klientens bästa då de 

resonerar på detta sätt? Samtidigt återfinns även en ambivalens hos intervjupersonerna då de 

flesta menar att de skulle vilja arbeta mer med anhöriga och att de vet att det i många fall är en 

fördel både för dem och klienten om anhöriga involveras. Det framgår inte om detta resonemang 

är ett resultat av socialsekreterarnas egna intressen och värderingar, vilket Lipsky (1980) menar 

styr handlingsutrymmet. Eller om det är ett resultat av organisationens struktur som inte ger 

socialsekreterarna tillräckligt med utrymme till denna typ av arbete. Det har dock 

uppmärksammats att två intervjupersoner som arbetar på samma arbetsplats skiljer sig i svaren 

vad gäller deras arbete med anhöriga. Utifrån detta specifika fall görs snarare kopplingen till 

socialsekreterarnas handlingsutrymme och inte organisationen i sig. 

Sekretessen och samtyckeskravet är något som måste tas hänsyn till när det gäller anhörigas 

medverkan eller inte. Under studiens gång har det framkommit att socialsekreterarna arbetar olika 

när det gäller sekretess och samtycke. Vissa säger att de frågar en gång, svarar klienten nej denna 

gång arbetar de inte något mer med att få till ett samtycke. Andra socialsekreterare svarar att det 

är en pågående process som hos många klienter mognar fram med tiden och att ju längre in i 

utredningsprocessen de kommer kan de se att klienterna öppnar upp sig mer och mer, då kan det 

vara lämpligt att ställa frågan återigen för att få till ett eventuellt arbete tillsammans med 

anhöriga. Tolkning görs att sekretessen kan ses som ett hinder för att involvera anhöriga. 

Samtidigt tros att det i många fall går att arbeta mer aktivt med att få till ett samtycke om man 

som professionell ser att det skulle vara till gagn för klienten och dess anhöriga om ett sådant 

samarbete kom till.      

Intervjusvaret från Ip 5 där hen nämner att deras arbete påverkas av politiska beslut belyser att 

gräsrotsbyråkraten alltid har att förhålla sig till politiska beslut och de riktlinjer och lagar som 

organisationen har att följa. Detta citat anses belysa det som Lipsky (1980) beskriver gällande 

socialarbetarens roll som både medmänniska men också organisationsrepresentant.   
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”Det goda exemplet” 
I intervjuerna ombads socialsekreterarna att presentera ett konkret fall där de upplevde att 

anhöriga hade haft en god inverkan i utredningsprocessen samt ett ärende som varit mer 

problematiskt. Nedan beskrivs två exempel som valts ut och som även anses bäst representera 

den gemensamma bild av nätverkets positiva samt negativa inverkan på utredningsprocessen. 

Dessa två exempel hade flera av de gemensamma faktorer som de flesta av socialsekreterarna 

uppgav i sina exempel. Det goda exemplet som valts ut handlar om en man i 20-års åldern och är 

ett exempel från Ip 3. Intervjupersonen beskriver mannen som “svår att nå”. Han hade tidigare 

bott hemma hos sin mamma som led av psykisk sjukdom varpå det hade skurit sig i relationen 

och resulterat till att han sedan blivit bostadslös.  

Men där hade han en moster som hjälpte honom hit och någon som han hade 

mycket tillit till också, vilket gjorde att det blev något bra av det hela istället för 

att bara försvinna ut... hon kunde ta med honom hit flera gånger och det var 

början på en bra kontakt... Hon släppte efter ett tag sedan men hon kanske var 

med två-tre gånger på kontoret här. Men hon ringde också och berättade lite hur 

det låg till. Vart han befann sig... Det var hon som hjälpte honom att hålla 

kontakten och ta emot hjälp... Hon hade en bra balans mellan att bry sig men 

även lägga över ansvar på honom med...Hon skjutsade honom bland annat och 

sedan fick han bo hemma hos henne också under en begränsad tid. Ja men vad 

ska man säga? Rent konkret så såg hon till att utredningen kunde komma till... 

placeringen är pågående och detta är ett så kallat solskensfall, eller hur man ska 

säga, där personen verkligen har vuxit på det ställe som han är på. [Ip 3] 

Analys – ”Det goda exemplet” 

Genomgående för intervjuerna har varit att intervjupersonerna valt ett fall där anhöriga varit till 

hjälp i utredningsprocessen på så sätt att de ställt upp med skjuts, bidragit med mer information 

till utredningen samt att relationen varit till stöd för klienten. Utifrån denna sammantagna 

information från intervjuerna kan det fastställas att dessa faktorer är gemensamma för ett gott 

anhörigarbete. Detta exempel samt flera av de andra goda exemplen som givits av 

intervjupersonerna har kopplingar till ett stödjande socialt nätverk. I likhet med det som Skårner 

(2001) beskriver som viktiga anhöriga kan det utifrån detta exempel konstateras att mostern hade 

en avgörande roll för hur den unge mannens väg ut ur missbruket utvecklades. I exemplet 

tydliggörs också vikten av att ha en eller flera anhöriga som är av stödjande karaktär då detta kan 

få personen med missbruksproblematik att påbörja arbetet mot ett nyktert och drogfritt liv. 

Intervjupersonen påpekar även att mostern hade en bra balans mellan att ge stöd och lämna över 

ansvar på klienten, vilket ligger i linje med Socialstyrelsens (2015) riktlinjer som förklarar att 

konstruktiva åsikter och stöd från klientens sociala nätverk kan ha en positiv påverkan på utfallet 

av behandlingen.  
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”Det problematiska exemplet” 
Det mer problematiska exemplet är ett fall från Ip 1 och handlar även det om en man i 20-års 

åldern. Intervjupersonen berättar att den här mannen bor tillsammans med sin mamma, pappa 

samt ett yngre syskon. Mamman har gjort flertalet orosanmälningar, vilket vittnar om att hon är 

djupt oroad över sin son. Samtidigt uppger intervjupersonen att de anhöriga har svårt att hantera 

situationen, som vilken familj som helst säkerligen skulle haft om deras son missbrukade, menar 

Ip 1. Intervjupersonen berättar att föräldrarna varit svåra att nå och att de rådgivande samtal Ip 1 

haft med bland annat mamman vid orosanmälningarna inte gett något resultat. Intervjupersonen 

säger vidare att hen förstår att detta är en oerhört svår situation för en förälder att vara i. Ip 1 

menar att de båda handlar med god vilja och omtanke om sin son men att deras sätt att agera ofta 

leder till att mannen får det än lättare att fortsätta missbruka. Mannen själv vill inte medverka i 

någon form av utredning eller behandling och det finns heller inte tillräckligt med underlag för att 

ingripa med tvång menar Ip 1. 

... det är en mamma som har gjort kanske 10 orosanmälningar om sin son som 

knarkar och super och besvärar hela familjen, inklusive sitt yngre syskon, i så 

hög grad att pappan har fått sjukskriva sig och mamman orkar knappt jobba...det 

har även varit en faster som har gjort en orosanmälan...han vill inte medverka i 

utredningen...Han håller de vakna på nätterna och de vågar inte lämna honom 

ensam hemma… [Ip 1] 

Vidare förklarar Ip 1 hur hen har haft rådgörande samtal med båda föräldrarna för hur de skulle 

kunna hantera situationen på ett annat sätt. Ip 1 har pratat med föräldrarna om gränssättning för 

deras son genom att bland annat föreslå tydligare regler samt att sonen själv får ta ansvar och 

ordna annat boende om han inte söker hjälp för sitt problem. Samtidigt säger Ip 1 att hen förstår 

hur svårt det är för föräldrarna i en sådan situation men intervjupersonen anser ändå att det ligger 

på hens ansvar och profession att rådgöra föräldrarna när de hör av sig till hen och inte vet hur de 

ska förhålla sig till sonen. Ip 1 tar även upp den etiska svårigheten med att inte skuldbelägga 

föräldrarna trots att hen kanske ser att föräldrarnas agerande i vissa situationer gör det lättare för 

sonen att vidmakthålla sitt missbruk.  

De betalar knarkskulder åt honom till andra missbrukare… Den handlingen, att 

hon gör en orosanmälan, vittnar ju om att hon verkligen bryr sig om och är mån 

om sin pojk, och hon är ju väldigt orolig... Sen kan man ju säga att det är inte 

okej att betala knark åt sin son. Det är inte okej när man är en familj att en person 

får styra och ställa så att resten av familjen far illa så att hela familjen havererar. 

Hon tar inte ansvar för sitt problem, det är jättesvårt... Jag bjöd med båda 

föräldrarna när jag hade träffat honom några gånger och så pratade jag om det 

här också på olika sätt, det här med hur hela familjen påverkas och beroende på 

hur de agerar så kan de vidmakthålla ett missbruk eller inte... samtidigt kände jag 
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att det var väldigt viktigt just för dem, den etiska aspekten, att inte skuldbelägga 

och att jag kan förstå hur svårt det är för en förälder. Ett barn är ju det käraste 

man har och det kan ju vara svårt att sätta gränser för ett barn och att sätta ett 

barn på porten dessutom, hur gör man det? Och det har jag berättat för pojken 

också, han var ju med då och vi har pratat om det innan också... det beteendet 

han har skulle jag aldrig ställa upp på som förälder. Sen i vilken mån jag skulle 

klara av att hantera det på bästa sätt det vet jag inte. Föräldrarna vidmakthåller 

beteendet... Han har folk som hotar honom, då åker de med och betalar... 

Medberoende är bara förnamnet. [Ip 1] 

Intervjupersonen beskriver även att hen varit med om andra fall där föräldrar gjort på liknande 

sätt som hen gett råd till föräldrarna att göra i detta exempel. 

Jag har varit med om föräldrar som har sagt så här: 20 november då flyttar du här 

ifrån. Du får förbereda dig på det, vi kan inte ha dig här hemma när du håller på 

och knarkar. Vi blandar inte in oss i det, du måste ta ansvar för ditt problem. Det 

finns hjälp att få, i den stund du gör något åt det här är du välkommen, och det är 

ju jättesvårt men det kan vara hjälpsamt. [Ip1] 

Analys – ”Det problematiska exemplet” 

Genom exemplet ovan blir det tydligt att sonens missbruk har en stor påverkan på hela familjen. 

Det kan även göras kopplingar till den förklaring som A. Lewis (1989) ger gällande 

missbruksproblematik som en familjesjukdom. Ett exempel på detta är att pappan i familjen är 

sjukskriven samt att mamman har svårt att arbeta. Däremot kan det dock inte helt uteslutas att 

detta även kan bero på andra orsaker men så som intervjupersonen beskriver situationen kan 

kopplingar göras till just familjesjukdom så som ovan beskrivet. Även Skårner (2001) har genom 

sin forskning sett att familjen till en person med missbruksproblematik påverkas i hög grad av 

framförallt de negativa konsekvenserna som missbruket för med sig. I detta fall påverkas familjen 

på så sätt att de inte har någon kontroll över situationen då sonen beskrivs som att det är han som 

styr och ställer hemma hos sina föräldrar. Dessutom beskriver intervjupersonen att föräldrarna 

inte vågar lämna sonen ensam hemma, vilket kan hänföras till känslor så som oro och ångest hos 

föräldrarna. Intervjupersonen pratar även om det omstridda begreppet medberoende och menar 

att föräldrarnas agerande påverkar sonens missbruk i hög grad. Exemplet visar på flera 

handlingar som går i linje med den förklaring som ofta ges av begreppet medberoende så som 

den handling att föräldrarna betalar knarkskulder åt sin son samt att de försakar sig själva till 

fördel för sin son. Intervjupersonen är tydlig med att säga att detta inte är ett begrepp som har 

använts i kommunikationen med föräldrarna då hen förklarar att hen inte på något sätt vill 

skuldbelägga dem.  
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I det sista citatet ovan tydliggörs att socialsekreteraren använder sig av sin tysta kunskap (Lipsky, 

1980) som är baserad på tidigare erfarenheter inom sin yrkesprofession då hen hänvisar till andra 

lyckade fall med familjer som har befunnit sig i en liknande situation. Intervjupersonens råd till 

föräldrarna i detta exempel bygger just på dessa tidigare erfarenheter. Detta fall kan även kopplas 

till socialsekreterarens handlingsutrymme, vilket är begränsat då mannen själv inte vill medverka 

i utredningen samt att det inte finns underlag för socialsekreteraren att ingripa med tvång. Här ses 

socialsekreteraren befinna sig i det som Lipsky (1980) menar är ett dilemma för 

gräsrotsbyråkraten. Å ena sidan ska hen verka för att klienten får den hjälp som hen behöver å 

andra sidan blir socialsekreteraren i det här fallet begränsad till följd av de juridiska ramarna som 

organisationen har att följa.  
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9. Diskussion 
Flera av intervjupersonerna har redan vid första kontakt berättat att de inte arbetar speciellt 

mycket med anhöriga. Detta tros vara en uppfattning som många andra socialsekreterare också 

har, och att det även kan ha varit en av anledningarna till att det var svårt att få ihop respondenter 

till denna studie när den presenterades för olika enhetschefer inom socialtjänsten. Under studiens 

gång och främst vid intervjutillfällena tros dock att socialsekreterarna har fått en lite annan bild 

av deras eget arbete med anhöriga då det framkommit att de så gott som dagligen har kontakt 

med anhöriga på olika sätt. Genom denna studie är det möjligt att intervjupersonerna blivit mer 

medvetna om vilken stor del de anhöriga faktiskt utgör för deras arbete. Socialsekreterarna har 

både beskrivit anhöriga och det sociala nätverket utifrån positiva samt negativa erfarenheter. Det 

kan konstateras att socialsekreterarna anser att anhöriga är en tillgång under utredningsarbetet så 

länge de tillför information och är av stödjande karaktär både för klienten och för 

socialsekreteraren i arbetet. Däremot återfinns även en uppfattning hos samtliga intervjupersoner 

om anhöriga som hinder i utredningsarbetet då de kanske ifrågasätter socialsekreterarens 

profession eller arbetssätt, då det finns konflikter i relationen mellan klient och anhörig eller där 

den anhörige på något sätt medverkar till att klienten får det lättare att vidmakthålla sitt missbruk. 

Utifrån detta blir helhetsbilden att socialsekreterarna är ambivalenta då de ser anhörigarbete som 

en komplex uppgift. Då de nödvändigtvis inte behöver inkludera anhöriga kan de som 

gräsrotsbyråkrater välja bort uppgiften utan att tydligt klargöra varför de ibland arbetar med 

anhöriga och ibland inte. Ett resultat av detta är att anhörigarbete framstår som tillfällighetsstyrt 

och något nyckfullt.   

Samtliga socialsekreterare menar att behandlingsarbete ligger utanför deras arbetsuppdrag och att 

det är något som sker i ett senare skede. Det framkommer dock både i tidigare forskning samt 

under studies gång att de är betydelsefulla som första kontakt då detta är en del i processen för att 

senare kunna komma igång med en eventuell behandlingsinsats för en klient och dess anhöriga. 

Socialsekreterarna har även framhållit att de inte använder ASI-intervjun i alla klientfall. Därmed 

uppkommer frågor om hur socialsekreterarna kan inhämta all den information som en ASI-

intervju innefattar på annat sätt. ASI-intervjun ger bland annat svar på vilka hjälpbehov klienten 

har, inom vilket område klienten har problem, vilken typ av insats som är möjlig, var hjälpen bör 

sökas samt vilka mer precisa insatser som skulle vara möjliga. I likhet med Socialstyrelsen (2015) 

kan konstateras att ASI-intervju som utredningsverktyg ger en omfattande bild av klientens totala 

situation där många livområden är inräknade. Som svaren uppfattas från intervjupersonerna anser 

de att ASI-intervjun ibland är allt för omfattande. Detta resultat tolkas som att de standardiserade 

frågorna kan resultera i att klienten tappar förtroende för socialsekreteraren då klienten kanske 

inte ser syftet med att genomföra en sådan omfattande kartläggning när det endast finns ett fåtal 

insatser som kommunen kan erbjuda. Samtidigt finns förståelse för att socialsekreterarna 

resonerar på detta sätt gällande ASI-intervjun då den är omfattande och komplex. Det kan 

konstateras att ASI-intervjun trots sina många fördelar som Socialstyrelsen (2015) lyfter fram, 
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kan uppfattas som fyrkantig och liknas vid en förhörssituation, vilket ibland tros försvåra 

relationsskapandet med klienten.   

Under studiens gång har det uppmärksammats att socialsekreterarna inte haft lika lätt för att 

berätta om positiva erfarenheter vad gäller anhörigas inverkan på deras arbete. De gav många fler 

exempel på negativ än positiv inverkan och hade även svårare att komma på några positiva 

exempel. Samtliga socialsekreterare gav dock något positivt exempel. Däremot kan det fastställas 

att två av socialsekreterarna (Ip 1 samt Ip 5) haft en mer generellt sett positivare bild av anhöriga 

och dess medverkan i utredningsprocessen. De har kunnat ge betydligt fler positiva exempel och 

har som helhet förmedlat en positiv bild av de anhöriga som en naturlig del i utredningsarbetet. 

Dessa två socialsekreterare har även kunnat prata om anhörigarbete på en mer generell nivå 

medan övriga kopplat mer till enskilda individer och ärenden. På så vis har de blivit mer privata i 

sina svar. Vad detta beror på är oklart. Dock skiljer sig Ip 1 och Ip 5 från mängden då de arbetat 

20 respektive 7 år som socialsekreterare inom missbruk, medan de andra tre socialsekreterarna 

endast arbetat inom detta område mellan två till tre år. Denna längre erfarenhet skulle kunna vara 

en av anledningarna till att svaren skiljer sig. Det faktum att de genom sina flera års erfarenhet 

även haft fler klienter skulle också kunna vara en anledning till att de har fler positiva exempel att 

ta upp. Det kan ses som att erfarenhet skapar trygghet, vilket kan vara ett resultat av att dessa 

socialsekreterare på ett lättare sätt kan bemöta och ta sig an klientens sociala nätverk. Det 

framkommer ingen skillnad vad gäller kön kopplat till socialsekreterarnas svar. Samtliga 

socialsekreterare har en socionomutbildning i grunden, trots detta skiljer sig inställningen till 

anhörigas medverkan åt. Detta kan snarare kopplas till socialsekreterarens egna värderingar, 

erfarenheter och åsikter snarare än till utbildningen i sig. Därför är socialsekreterarens tysta 

kunskap och egna handlingsutrymme i denna fråga väldigt stort och det är snarare detta som 

påverkar huruvida anhöriga blir en del i utredningsprocessen eller inte.  

Förslag till vidare forskning  
Det behövs mer forskning kring hur anhörigas involverande och medverkan kan se ut i 

utredningsprocessen vid handläggning av missbruksärenden. Som redan presenterats i avsnittet 

om tidigare forskning finns många olika exempel på hur anhöriga görs delaktiga i klientens 

behandling och även får egen hjälp genom exempelvis anhörigstöd. I och med att Socialstyrelsen 

(2015) framhåller vikten av att anhöriga involveras i utredningsprocessen anses det även behövas 

vägledning till kommunerna för hur detta kan se ut. Genom denna studie har det 

uppmärksammats att det kan se väldigt olika ut beroende på den enskilde socialsekreterarens 

egen uppfattning om huruvida anhöriga betraktas som hjälp eller hinder i utredningsprocessen.  
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11. BILAGA 
 

Intervjuguide  
Presentation och syfte med studien 

Vi kommer att genomföra denna intervju med syfte att inhämta empiriskt material till vår c-

uppsats och intervjun kommer bara att användas för forskningens ändamål. Syftet med studien är 

att undersöka förutsättningar för ett arbete med anhörigstöd och hur detta stöd utvecklas. Därför 

består vårt urval av missbrukshandläggare på vuxensidan inom socialtjänsten. Denna intervju 

belyser främst fyra teman, vilka är:  

- Anhörigarbete- generellt 

- Det goda exemplet 

- Det problematiska exemplet 

- Avslutning  

 

Intervjun beräknas ta cirka en timme. Vi som genomför studien tar hänsyn till forskningsetiska 

principer, vilket innebär att stor vikt läggs vid att uppgifter förblir konfidentiella. Deltagande i 

studien är frivilligt och som deltagare har du rätt att avbryta intervjun om du så önskar. När vår c-

uppsats är färdig får du som deltagit ta del av den. Vi skickar då uppsatsen elektroniskt via mail.  

Under intervjun kommer frågor ställas angående anhörigarbete och klientens sociala nätverk. 

Detta utifrån att forskning visar att anhörigarbete är en viktig del inom missbruksvården då det 

inte enbart är personen med missbruksproblematik som lever med konsekvenserna som 

missbruket medför. Familjemedlemmar och andra anhöriga påverkas också genom exempelvis 

ekonomiska svårigheter, våld i nära relation samt skiljmässa. Socialstyrelsen (2013) skriver att 

kommunerna ska verka för ett gott samarbete med anhöriga till personer med 

missbruksproblematik, men även i samråd med anhöriga planera och utforma hur stödet till den 

närstående ska ges.  

Inledande frågor 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom det aktuella området 

(missbruksvård)? 

Hur kom det sig att du intresserade dig just för detta yrke? 
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Anhörigarbete- generellt  

Hur vill du beskriva anhörigas betydelse för era klienter? 

Vad har ni för anhörigstöd på arbetsplatsen? Förekommer några metoder? 

Hur aktivt arbetar ni med att få med anhöriga i arbetet? 

Hur kartläggs klientens sociala nätverk? 

På vems initiativ påbörjas arbetet, den professionella, klienten eller dess anhöriga? 

Vem eller vilka anhöriga anser du ingår i det sociala nätverket? 

Ska anhöriga alltid göras delaktiga i utredningsarbetet kring personen med 

missbruksproblematik? Eller finns det konkreta exempel där anhöriga bör hållas utanför? 

Vad är det som gör att du väljer att ha med anhöriga eller inte? 

Vilka etiska och juridiska överväganden finns att ta ställning till? 

Ser du några skillnader i anhörigarbetet då personen med missbruksproblematik är kvinna eller 

man? 

Ser du några skillnader i anhörigarbetet då personen med missbruksproblematik är yngre/äldre?  

Det goda exemplet  

Hur såg klientens nätverk ut? 

Vem eller vilka initierade att det skulle utföras anhörigarbete? 

Vad gjordes? 

Hur avslutades arbetet? 

Vad uppfattar du som betydelsefullt för att detta exempel framstår som gott? 

Det problematiska exemplet  

Hur såg klientens nätverk ut? 

Vem eller vilka initierade att det skulle utföras ett anhörigarbete? 

Vad gjordes? 

Hur avslutades arbetet? 
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Vad uppfattar du som betydelsefullt för att detta exempel framstår som problematiskt? 

Avslutning  

Vi är nöjda med den information som du delgivit under intervjun och är otroligt tacksamma för 

att du tagit dig tid att delta.  

Har du något mer att tillägga? 

Hur kändes intervjun? 

 

 

 

 


