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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Alkoholproblematik är ett stort problem som påverkar den enskilda 

personen, anhöriga och samhället. Lagar och riktlinjer slår fast att anhöriga 

ska erbjudas stödinsatser. Sjuksköterskans etiska kod omfattar både den 

enskilda individen, anhöriga och samhället. Tidigare studier har 

uppmärksammat livssituation och hälsa hos anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa, men det saknas studier kring anhöriga till personer med 

alkoholproblem.  

Syfte: 
Syftet med denna studie var att beskriva livssituationen med särskilt fokus 

på hälsa hos vuxna anhöriga till personer med alkoholproblematik. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Sex vuxna anhöriga 

till personer med alkoholproblematik intervjuades individuellt med 

halvstrukturerad metod enligt Kvale och Brinkmann. Intervjumaterialet 

analyserades enligt Elo och Kyngäs metod för kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet från intervjuerna utmynnade i fyra kategorier: En otrygg och 

ansvarstagande livssituation, Att leva för den andra och förlora sig själv, 

Variation av starka känslor samt Att komma vidare i livet och försonas 

med sig själv. 

Diskussion: Studiens metod diskuteras utifrån Graneheim och Lundmans 

kvalitetsbegrepp. Centrala fynd i resultatet diskuteras i relation till tidigare 

forskning samt Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). 

Nyckelord: Alkoholproblematik, anhörig, hälsa, livssituation 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Alcohol problems is a major problem that affects the individual, family 

and society. Laws and guidelines states that family members must be 

offered support. Nurse’s Code of Ethics includes both the individual, 

family and society. Previous studies have drawn attention to life situation 

and health of family members of persons with mental illness, but there is 

a lack of studies of family members of persons with alcohol problems. 

Aim: The aim of this study was to describe the life situation with a particular 

focus on health in adult family members of persons with alcohol 

problems. 

Method: The study has a qualitative design with an inductive approach. Six adult 

family members of persons with alcohol problems were interviewed 

individually with semi-structured method by Kvale and Brinkmann. The 

interview material was analysed using Elo and Kyngäs method of 

qualitative content analysis. 

Results: The results from the interviews resulted in four categories: An insecure 

and responsible life situation, To live for the other and lose yourself, 

Variety of strong emotions and To move on in life and to reconcile with 

yourself. 

Discussions: The study’s method is discussed based on Graneheim and Lundmans 

quality concepts. Central findings in the results are discussed in relation 

to previous research and Antonovsky’s theory of sense of coherence 

(SoC). 

Keywords: Alcohol problems, family member, health, life situation 
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1 Inledning 

Jag har valt att fokusera på anhöriga till personer med alkoholproblematik. Min erfarenhet 

som yrkesverksam sjuksköterska inom beroendevården är att vårt främsta fokus är patienten 

och att deras anhöriga till viss del förbises. Deras livssituation och hälsa prioriteras inte. Ofta 

är det upp till de anhöriga själva att göra sina röster hörda och initiera kontakt med 

sjukvården. Samtidigt anses anhöriga vara en viktig resurs för patienten och ett stöd i att leva 

ett nyktert liv. Min upplevelse är att de anhöriga hamnar mellan stolarna, genom att å ena 

sidan få ta ett stort ansvar över patienten men å andra sidan ha små möjligheter att påverka 

vård och behandling, samtidigt som deras egna behov av stöd och hjälp inte tillgodoses i 

tillräcklig utsträckning av hälso- och sjukvården. Kunskapen om denna grupp av anhöriga och 

deras livssituation och hälsa är bristfällig, och det saknas studier i ämnet. Min förförståelse är 

att anhörigas livssituation är ansträngd och att hälsan påverkas negativt. Som sjuksköterska 

inom beroendevården står man mitt i denna konflikt mellan anhörigas önskningar och behov 

och den bristande kunskapen vilket försvårar bemötandet och omvårdnaden av dessa 

personer. Jag vill därför lyfta fram de anhörigas perspektiv. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden definieras studiens centrala begrepp: livssituation, hälsa, anhörig och 

närstående. Sjuksköterskans och samhällets ansvar klarläggs genom sjuksköterskans etiska 

kod, specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning, lagstiftning inom det berörda området 

samt nationella riktlinjer. Alkoholproblematik belyses på samhälls-, grupp- och individnivå. 

Vidare beskrivs tidigare forskning om anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt 

slutligen forskningsläget kring anhöriga till personer med alkoholproblematik. 

 

2.1 Centrala begrepp 

 

2.1.1 Livssituation 

Livssituation som begrepp har ingen tydlig definition. Enligt Nationalencyklopedin (NE) 

definieras en situation som ”sammanfattningen av de rådande omständigheterna ofta med 

tanke på de åtgärder som dessa naturligen ger upphov till” (”Situation”, 2015). Till följd av 

detta bör livssituation därmed ses som en sammanfattning av rådande omständigheter i en 

persons liv. Ett närliggande begrepp är vardagsliv som Brunt och Hansson (2014) menar 

innehåller olika aktiviteter såsom arbete, hemsysslor, fritidsaktiviteter och egenvård och dessa 

behöver vara i balans sinsemellan. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa är en 
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integrerad del av en människas liv eftersom den speglar och är i relation till en persons 

livssituation. Upplevelsen av hälsa kan påverkas negativt av en sjukdom, men även en 

medicinskt frisk person kan uppleva försvagad hälsa exempelvis på grund av att livet saknar 

mening. Dessa begrepp är därmed svåra att separera, och ses i denna studie som 

sammankopplade. 

 

2.1.2 Hälsa och salutogenes 

Enligt Jormfeldt och Svedberg (2014) finns det många olika definitioner av hälsa, men det 

avgörande är en persons egen förståelse av sin egen hälsa. Det biomedicinska perspektivet ser 

hälsa och sjukdom som varandras motpoler. Sjukdom ses som en avvikelse från det friska och 

normala, och därför fokuseras på orsaken till sjukdomen (patogenes). Det humanistiska 

perspektivet ser hälsa som en persons sociala och personliga resurser samt fysiska förmåga i 

det dagliga livet. Hälsa och sjukdom ses inte som varandras motpoler utan som parallella 

processer (a.a.). 

 Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet ses hälsa som en utvecklingsprocess där en 

person lever i enlighet med sina värderingar och är en aktiv deltagare som är expert på sin 

egen hälsa och sitt eget liv. Att känna mening gör att hälsa kan vara förenligt med svårt 

lidande. Hälsa kan innebära att vara sann mot sig själv och i stånd att förverkliga sina 

livsprojekt. Autonomi, delaktighet och återhämtning är viktiga begrepp inom den 

vårdvetenskapliga synen på hälsa (Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

 Det salutogena synsättet fokuserar på hälsans ursprung och hur den uppstår, i motsats till 

det patogena synsättet. Den ser hälsa och ohälsa som ett kontinuum, och så länge man lever är 

man i någon bemärkelse frisk. Det salutogena synsättet leder till fokus på människan med 

dess sjukdomsupplevelse, livssituation och lidande. Det innebär att tänka på faktorer som 

främjar en rörelse mot den friska polen (Antonovsky, 2005). 

 

2.1.3 Anhörig och närstående 

Det finns flera begrepp som används för att benämna personer i en patients sociala nätverk, 

till exempel familjemedlem, närstående, anhörig eller släkting (Ewertzon, 2015). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är en närstående en person som patienten själv väljer och kan 

vara till exempel partner, make/maka, förälder, barn, annan släkting, vän eller granne. I 

regeringens proposition ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” (2008/09:82) 

avses med anhörig en person inom familj- eller släktkretsen som bistår en annan person. 

Grannar och vänner kan anta funktionen som anhörig. Anhörig är en person som ger omsorg, 
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vård och stöd och närstående är personen som tar emot omsorgen (Prop. 2008/09:82; 

Ewertzon, 2015). I denna studie används denna definition på anhörig och närstående. 

 

2.2 Sjuksköterskans och samhällets ansvar 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) slår 

fast att sjuksköterskans uppgift är att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande” (s. 3). Sjuksköterskans vård omfattar både enskilda personer, familjer och 

allmänheten. Tillsammans med samhället har sjuksköterskan ansvar för att främja insatser för 

sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (a.a.). Även Psykiatriska riksföreningen 

för sjuksköterskor (PRF) betonar involverandet av anhöriga i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård 

(PRF, 2014). Specialistsjuksköterskan ska bland annat tillvarata anhörigas erfarenheter och 

behov i planering och genomförande av vård, anhörigas behov av information, kunskap och 

stöd ska tillgodoses samt att anhöriga ska involveras i patientens vårdplanering (a.a.). 

 I Sverige är ansvaret för vård och stöd av personer med missbruk och beroende uppdelat 

mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

1982:763) utgör grunden för all hälso- och sjukvårdsverksamhet och Socialtjänstlagen (SoL) 

(SFS 2001:453) är grunden för socialtjänstens verksamhet. Enligt HSL (SFS 1982:763; SFS 

2009:979) 3 f § samt SoL (SFS 2001:453) 2 kap 7 § ska landstinget och socialtjänsten 

upprätta en individuell plan för personer som har behov av insatser från dem båda. Anhöriga 

ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen. Enligt HSL (SFS 1982:763; SFS 2013:302) 8 

b § samt SoL (SFS 2001:453) 5 kap 9 a § betonas att landstinget och socialtjänsten ska 

samarbeta när det kommer till personer som missbrukar till exempel alkohol. Anhöriga bör få 

möjlighet att ha synpunkter på innehållet i landstingets och socialtjänstens överenskommelse. 

 Enligt SoL (SFS 2001:453) 5 kap 9 § ska socialtjänsten ombesörja att personer med 

missbruksproblem får det stöd de behöver för att komma ur sitt missbruk. I SoL (SFS 

2001:453) 5 kap 10 § står det att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som stöttar 

närstående med funktionshinder. Personer med missbruk eller beroende ingår i denna grupp. 

 Enligt rekommendationerna i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende (Socialstyrelsen, 2015) ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverka kring 

personer med missbruk och beroende. Det sociala nätverket kan vara en riskfaktor om det 

består av personer som missbrukar eller om det finns konfliktfyllda relationer. Samtidigt är 

stödjande relationer och nätverk viktiga för att leva nyktert. Utöver andra insatser 

rekommenderas att erbjuda par- eller nätverksterapi. Anhöriga kan utveckla fysisk och 
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psykisk ohälsa till följd av att leva med personer med missbruk och beroende och kan behöva 

stöd för egen del i att hantera relationen med personen med missbruksproblem. Därför 

rekommenderas att anhöriga erbjuds psykosocialt stöd i form av stödprogram eller 

färdighetsträning (a.a.). 

 

2.3 Alkoholproblematik – begrepp, konsekvenser och erfarenheter 

 

2.3.1 Riskbruk, missbruk, beroende – eller substansbrukssyndrom 

När det kommer till alkoholproblematik används ett flertal begrepp. Ett vanligt perspektiv är 

att se det som en skala, där riskbruk är första stadiet, som sedan kan övergå i missbruk och 

sedermera i ett beroende. Riskbruk ses som användning som är eller kan bli skadlig. Vid ett 

missbruk har användningen fått negativa konsekvenser på hälsa, socialt liv och arbete/studier. 

Vid ett beroende har användningen fått negativa konsekvenser både socialt, fysiskt och 

psykiskt. Tretton procent av Sveriges befolkning, motsvarande en miljon personer, har ett 

riskbruk av alkohol. Cirka 780 000 personer beräknas ha ett missbruk eller beroende. Av 

dessa beräknas 330 000 personer vara beroende. Cirka 25 000 personer är socialt utsatta med 

bland annat problem med försörjning eller boende (SOU 2011:35). 

 I DSM-V (American Psychiatric Association, 2013/2014) har diagnoserna för missbruk 

och beroende tagits bort, och ersatts av begreppet substansbrukssyndrom (eng: substance use 

disorder) för alla beroendeframkallande substanser och alkoholbrukssyndrom (eng: alcohol 

use disorder) specifikt för alkohol. Diagnosen består av elva kriterier där två till tre bedöms 

som lindrigt, fyra till fem bedöms som medelsvårt och sex eller fler uppfyllda kriterier 

bedöms som svår alkoholbrukssyndrom. Kriterierna innefattar bland annat önskan om eller 

misslyckade försök att begränsa konsumtionen, alkoholsug, negativa konsekvenser på 

arbete/skola och hemmet, toleransutveckling och abstinenssymtom (a.a.). Eftersom flera olika 

begrepp används, samt för att inkludera personer med både riskbruk, missbruk och beroende 

kommer begreppet alkoholproblematik att användas i denna studie. 

 

2.3.2 Alkoholbrukets konsekvenser 

Enligt en statlig utredning (SOU 2011:35) kan långvarigt alkoholbruk leda till en rad 

sjukdomar såsom levercirros, pankreatit, vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, 

neurologiska skador och demens. I det akuta skedet kan man få alkoholförgiftning, eller bli 

skadad i samband med våld eller olyckor. Missbruk och beroende leder till stora 

samhällsekonomiska kostnader genom arbetslöshet, sjukskrivningar, våld, kriminalitet och 
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förtidig död. Cirka 2500 människor dör varje år relaterat till alkohol- eller drogmissbruk. De 

samhällsekonomiska kostnaderna beräknas uppgå till 150 miljarder kronor per år, vilket är nio 

gånger summan som landsting och kommuner lägger på beroendevård (a.a.). Detta innebär att 

de anhöriga ser på nära håll alkoholbrukets konsekvenser på sina närstående. 

 Att ha både ett missbruk eller beroende samt någon form av psykisk ohälsa benämns 

samsjuklighet. Samsjuklighet är förknippat med större risk för sämre prognos. Därmed 

behöver båda tillstånden behandlas samtidigt (Socialstyrelsen, 2015). Mellan 30 och 50 

procent av de som söker vård för missbruk eller beroende har prevalens för psykisk sjukdom 

(SOU 2011:35). 

 

2.3.3 Att leva med alkoholberoende 

Det finns ett fåtal studier som beskriver erfarenheter av att ha alkoholproblem. Thurang och 

Bengtsson Tops (2012) genomförde en studie om att leva med alkoholberoende som kvinna, 

och Thurang, Palmstierna och Bengtsson Tops (2014) gjorde en studie om att leva med 

alkoholberoende som man. Alkoholberoende var forskarnas begreppsval. Thurang och 

Bengtsson Tops (2012) visade att kvinnorna hade snabbt skiftande vardagsliv vilket ledde till 

upplevelser av alienation och deras introspektion gjorde att de såg ner på sig själva. De 

försökte uppvisa normalitet genom olika strategier och fasader för att leva upp till 

förväntningarna på hur man ska bete sig som kvinna (a.a.). Thurang et al. (2014) visade att 

leva med alkoholberoende ledde till känslor av sårbarhet och styrka samt ett behov av kontroll 

och makt, men aktivitet ökade männens känsla av välmående och lindrade deras lidande (a.a.). 

Studierna visar att alkoholberoende påverkar både kvinnor och män på ett personligt plan, och 

att det påverkar personer olika utifrån deras könstillhörighet. 

 

2.4 Att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa eller alkoholproblematik 

 

2.4.1 Anhörigomsorg 

Socialstyrelsen (2012) gjorde en befolkningsstudie som inkluderade slumpmässigt utvalda 

personer för att belysa anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser. Omsorg sågs som 

hjälp med praktiska sysslor, ekonomi, kontakt med vård och omsorg, personlig omvårdnad, 

tillsyn, stimulans och umgänge och ges till en närstående på grund av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller hög ålder. Undersökningen visade att drygt 1,3 miljoner svenskar 

vårdade, hjälpte eller stöttade en närstående. Män och kvinnor gav lika mycket omsorg mätt i 

tid och frekvens, men män gav mer praktisk och ekonomisk hjälp medan kvinnor stod för 
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tillsyn, umgänge och personlig omsorg. Undersökningen visade att ju mer omsorg som gavs, 

desto mer försämrades livskvaliteten för den anhörige. Kvinnor upplevde detta i högre grad än 

män. Att ge omsorg påverkade möjligheten att arbeta och studera. Risken för ohälsa ökade i 

relation till omfattningen av den omsorg som gavs (a.a.). 

 En fördjupad studie genomfördes av Socialstyrelsen (2014a) som visade att anhörigomsorg 

hade en samhällsbärande funktion. Anhörigomsorgen ersatte samhällets insatser, ibland för att 

de berörda ville ha det så, men ibland för att insatserna ansågs otillräckliga. Oftast var 

omsorgsgivandet frivilligt, men omfattningen och formerna var inte alltid självvalda. Bristen 

på samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring de svårast sjuka gjorde 

att anhöriga fick ta mer ansvar. De som gav omsorg till barn påverkades mest vad gäller 

arbete, ekonomi och livskvalitet, medan hälsan påverkades mest hos de som gav omsorg till 

partner (a.a.). 

 Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord och Hedelin (2014) undersökte 

situationen för anhöriga till personer med depression. Anhöriga levde på patientens villkor 

och deras roller hade förändrats. De behövde försäkra sig om att patienten var omhändertagen, 

samtidigt som de hade ansvar för arbete och omsorg om andra. Anhöriga kände sig skyldiga 

att ta hand om patienten vilket ledde till negativa känslor och tankar. Anhöriga kände ändå 

tacksamhet gentemot patienten, och såg det som en självklarhet att hjälpa (a.a.). 

 

2.4.2 Anhörigas livssituation: påverkan på vardagsliv, relationer och känslor 

Weimand, Hall-Lord, Sällström och Hedelin (2013) undersökte situationen för anhöriga till 

allvarligt psykiskt sjuka. Anhöriga beskrev att de var tvungna att manövrera mellan olika sätt 

att agera gentemot sin närstående och prioritera mellan olika önskningar och behov. De mötte 

ett brett spann av känslor och sökte hopp och mening. Att balansera mellan olika orosmoment 

gav upphov till etiska dilemman, exempelvis mellan att bevaka den närståendes liv eller att 

släppa kontrollen. De kände kärlek, medlidande och plikt gentemot sin närstående (a.a.). 

 Östman och Kjellin (2002) undersökte stigmatisering för anhöriga till personer inlagda på 

akutpsykiatriska avdelningar. En relativt hög andel av de anhöriga ansåg att patientens 

psykiska sjukdom hade påverkat deras möjligheter att ha eget sällskap, relationer med andra 

och lett till problem med deras egna psykiska hälsa. För en grupp anhöriga hade detta 

påverkat deras tankar om livet och döden, både relaterat till patienten och till sig själva (a.a.). 

 Även i Pejlerts studie (2001) bland föräldrar till vuxna barn med schizofreni framkom att 

föräldrarna hade upplevt stigmatisering, skam och skuld. Föräldrarnas omvårdnad om sina 

barn framstod som ett livslångt åtagande. De uttryckte sorg och förluster (a.a.). I Schröder, 
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Wilde Larsson och Ahlströms studie (2007) uppgav anhöriga att de undvek att berätta för 

andra om sin närståendes sjukdom på grund av skam och skuld. 

 Även Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin och Andershed (2010; 2012) utgick från 

föräldrarnas situation i två studier: en studie med mödrar och en studie med fäder till vuxna 

barn med långvarig psykisk sjukdom. Mödrarna upplevde begränsningar och emotionella 

påfrestningar i sina vardagsliv, men även positiva aspekter och tillit till att allt kommer att 

lösa sig. De vacklade mellan hopp och förtvivlan, men alla smärtsamma erfarenheter hade 

gjort dem tålmodiga och härdade för att skydda sig själva (Johansson et al., 2010). Johansson 

et al. (2012) visade att fädernas vardagsliv var en utmaning i att balansera mellan det sjuka 

barnets behov och behoven hos sig själva och övriga familjemedlemmar. Fäderna beskrev sig 

själva som den som förblev stark, fastställde regler och som den som var ansvarig för 

familjens ekonomi. Fäderna kände sig otillräckliga på grund av barnets lidande vilket ledde 

till känslor av maktlöshet, frustration och förtvivlan (a.a.). 

 

2.4.3 Anhörigas livssituation: upplevelse av belastning, hälsa och känsla av 

sammanhang 

WHO utförde ett flertal undersökningar där drygt 43 000 personer från 19 länder deltog. 

Undersökningarna berörde om personer hade närstående med fysiska och psykiska 

ohälsotillstånd och upplevd objektiv och subjektiv belastning. Av de som hade närstående 

med svår ohälsa rapporterade nästan 40 procent att de var belastade. Både tid och ekonomi 

ansträngdes och de upplevde obehag och skam. Ju fattigare länder, desto mer ansträngdes de 

anhörigas ekonomi. Kvinnor upplevde mer belastning än män. Att vara anhörig till föräldrar, 

makar eller barn var kopplat till mer belastning än att vara anhörig till syskon (Viana et al., 

2013). 

 Weimand, Hedelin, Sällström och Hall-Lord (2010) undersökte belastning, hälsa och 

känsla av sammanhang bland anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka. Studien visade att 

anhöriga upplevde belastning och hade dålig hälsa. I likhet med Viana et al. (2013) var 

kvinnor mer belastade. Anhöriga som inte hade någon att dela omvårdnaden med såsom 

ensamstående, skilda eller änkor var mer belastade och hade sämre hälsa (Weimand et al., 

2010). Även ekonomiska problem och hög frekvens av personlig kontakt med den närstående 

var kopplat till större belastning och sämre hälsa. De anhöriga hade sämre fysisk och psykisk 

hälsa jämfört med Norges befolkning. Det fanns dock inga könsskillnader vad gäller hälsa, i 

motsats till Norges befolkning där kvinnor har sämre hälsa. Studien visade att belastning och 

dålig hälsa var associerat med låg känsla av sammanhang (a.a.). 
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 Östman och Hansson (2000) undersökte familjens belastning i en studie med anhöriga till 

personer inlagda på akutpsykiatriska avdelningar. Studien visade att makar hade högre grad 

av objektiv belastning, såsom att vara isolerade med patienten, förhindrade att ha eget sällskap 

eller ge upp arbete och fritid. Subjektiv belastning, såsom oro för suicid, psykisk påfrestning 

och negativ påverkan på relationen mellan anhörig och närstående, var stor generellt men 

skiljde sig inte mellan föräldrar, makar och vuxna barn (a.a.). 

 Östman (2007) undersökte skillnaden mellan anhöriga som bor eller inte bor tillsammans 

med patienten i en studie i Sverige. Anhöriga som bodde tillsammans med patienten upplevde 

större belastning än anhöriga som inte bodde tillsammans med patienten (a.a.). I motsats till 

den studien upplevde anhöriga som inte bodde tillsammans med patienten i Skundberg-

Kletthagen, Hedelin, Wangensteen och Hall-Lords studie (2015) mer belastning än de som 

bodde tillsammans med patienten. 

 Skundberg-Kletthagen et al. (2015) undersökte belastning för anhöriga till personer med 

depression. Anhöriga som upplevde hög belastning hade sämre hälsa och svagare känsla av 

sammanhang jämfört med de som upplevde låg belastning. Subjektiv belastning, såsom att 

oroa sig för framtiden, var mer frekvent än objektiv belastning, såsom att ha mindre fritid och 

tid för vänner. Av de olika anhörigkategorierna var det de vuxna barnen som upplevde högst 

belastning (a.a.). 

 Flera studier har visat på anhörigas strategier för att bevara sin hälsa. I Skundberg-

Kletthagen et al. studie (2014) skyddade anhöriga sin egen hälsa genom att begränsa 

kontakten med patienten och andra personer, fysisk aktivitet och deltagande i stödgrupper. Att 

prioritera egen tid var viktigt enligt anhöriga i Weimand et al. studie (2013). Pejlerts studie 

(2001) visade att föräldrar kom till rätta med svårigheter genom att hålla fast vid sin roll som 

vårdgivare, ta hand om sig själva och uttrycka hopp inför framtiden. 

 

2.4.4 Anhörigas upplevelse av psykiatrisk vård samt behov av stöd 

Schröder, Wilde Larsson och Ahlström (2007) undersökte anhörigas uppfattning av vårdens 

kvalitet i en studie med anhöriga till patienter inom allmänpsykiatrisk vård. Studien 

resulterade i fem deskriptiva kategorier: värdighet, säkerhet, delaktighet, återhämtning och 

hälsofrämjande miljö. Centrala faktorer för vårdens kvalitet var goda relationer och 

kommunikation mellan personal, patienter och anhöriga. Anhöriga efterfrågade information 

om psykiska sjukdomar och ville samarbeta kring vården (a.a.). 

 Weimand, Hedelin, Hall-Lord och Sällström (2011) utförde en studie med anhöriga till 

personer med allvarlig psykisk sjukdom om deras kontakt med psykiatrisk vård. Studien 
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visade att vissa anhöriga hade haft positiva möten med vårdpersonal, men majoriteten hade 

negativa upplevelser. Anhöriga behövde stöd i att hantera sina känslor av ensamhet, 

hopplöshet, sorg, osäkerhet, rädsla, skuld, skam, dåligt samvete och oro vilket var relaterat till 

patienten, och känslor av frustration, ilska, bitterhet och utmattning vilket var relaterat till 

sjukvården. Anhöriga önskade bekräftelse och stöd för egen del från vårdpersonal, samt stöd 

och avlastning i vården av sin närstående (a.a.). 

 Östman, Hansson och Andersson (2000) undersökte familjens belastning och deltagande i 

vård i två studier utförda år 1986 och 1997. Anhöriga upplevde samma nivå av belastning 

under båda undersökningstillfällena. Antalet anhöriga som upplevde ett otillräckligt 

deltagande i vården var nästan oförändrad. Anhöriga upplevde större hinder att få patienten 

inlagd och fler anhöriga hade ett eget behov av vård och stöd i den senare studien. Anhöriga 

som inte hade problem med sin psykiska hälsa var mer tillfredsställda med patientens vård 

och hade en positiv syn på vårdens kvalitet. Anhöriga som hade problem med sin psykiska 

hälsa deltog mindre i patientens vård och hade ett större behov av vård och stöd (a.a.). 

 Östman (2004) gjorde en studie med anhöriga till personer inlagda på akutpsykiatriska 

avdelningar. Anhöriga till personer inlagda för första gången ansåg att den psykiatriska 

vården var av god kvalitet även om de hade mindre kontakt med personalen inom psykiatrin 

jämfört med anhöriga till personer som varit inlagda tidigare (a.a.). Anhöriga som bodde 

tillsammans med patienten var mer delaktiga i patientens vård och tyckte i större utsträckning 

att den psykiatriska vården var av god kvalitet (Östman, 2007). 

 Östman och Kjellins studie (2002) visade att en majoritet av de anhöriga fick stöd, men 

främst från andra familjemedlemmar och vänner, och i mindre utsträckning från personal 

inom psykiatrin. Anhöriga kände sig underlägsna gentemot personalen, och därmed blev 

samarbetet bristande (a.a.). 

 

2.4.5 Anhöriga till personer med alkoholproblematik 

WHO:s undersökningar visade att alkohol- eller drogproblem i familjen var kopplat till 

mindre objektiv belastning men mer skam jämfört med andra psykiska ohälsotillstånd, vilket 

kan vara ett tecken på en allmän syn på missbruk mer som ett socialt problem än ett 

hälsorelaterat tillstånd (Viana et al., 2013). 

 Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) utförde en nationell 

enkätundersökning bland slumpmässigt utvalda personer. Drygt 30 procent av respondenterna 

hade en person i sin närhet som drack för mycket. Knappt hälften av dem uppgav att de 

påverkades negativt av detta. Med negativ påverkan menades till exempel att ha blivit 
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känslomässigt sårad eller försummad, att den närståendes alkoholkonsumtion haft en negativ 

inverkan i ett socialt sammanhang eller att den närstående misslyckats med eller inte utfört 

något som hen förväntades göra. Undersökningen visade att ungefär lika många kvinnor som 

män hade någon i sin närhet som överkonsumerade alkohol, men kvinnorna drabbades 

hårdare och var mer utsatta (STAD, 2014). Kvinnor påverkades mer negativt av närstående 

såsom partner eller familjemedlem (a.a.), vilket är i likhet med flera studier bland anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa (Viana et al., 2013; Weimand et al., 2010). 

 Enligt Socialstyrelsen (2014b) finns det en eller flera anhöriga kring någon med 

missbruksproblem, och de har behov av stöd och hjälp att förändra sin livssituation. Många 

isolerar sig, är fokuserade på personen med missbruksproblem och har känslor av skam och 

skuld. Situationen leder även till magont, huvudvärk, ångest och depression, med 

sjukskrivningar som följd. Att uppmärksamma och stötta anhöriga har flera fördelar. Dels får 

behandlingen av patientens beroende bättre resultat om anhöriga är involverade, den 

anhörigas välmående och livskvalitet kan förbättras och ohälsa kan förebyggas. Dessutom kan 

man genom anhöriga nå ut till fler personer som inte har kontakt med beroendevården (a.a.). 

 

2.5 Problemformulering 

Alkoholproblematik är ett omfattande problem och får stora konsekvenser för den enskilda 

individen, anhöriga och samhället. Det finns kunskap kring anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa och hur deras livssituation och hälsa påverkas av den närståendes sjukdom eller 

tillstånd. Däremot är forskning om anhöriga till personer med alkoholproblematik ett eftersatt 

område, vilket är problematiskt eftersom det kan finnas både betydande likheter och 

skillnader med andra grupper av anhöriga. De studier som har identifierats visar att anhöriga 

till personer med alkoholproblematik drabbas i större utsträckning av fysisk ohälsa samt 

känslor av skam och skuld än anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

 Lagar och riktlinjer slår fast att samhället har ett ansvar i att stötta anhöriga. Även 

sjuksköterskans etiska kod och specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning menar att 

vården omfattar även anhöriga utöver den enskilda personen. I verkligheten brister detta. 

Förhoppningen med denna studie är att bidra till nya insikter och perspektiv på anhörigas 

situation då en närstående har alkoholproblem. Denna kunskap kan vara av betydelse för såväl 

personal inom hälso- och sjukvården, anhöriga själva och andra personer i samhället såsom 

anhörigkonsulenter och personal inom socialtjänsten. 
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3 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva livssituationen med särskilt fokus på hälsa hos vuxna 

anhöriga till personer med alkoholproblematik. 

 

Hur beskriver anhöriga sin livssituation? 

Hur påverkar livssituationen deras hälsa? 

Vilka faktorer gör att de anhöriga bibehåller eller inte bibehåller sin hälsa? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie kommer Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) att 

användas som teoretisk utgångspunkt eftersom den utgår från det salutogena perspektivet på 

hälsa. Teorin är öppen för att hälsa och ohälsa kan samexistera i en människa, och är 

fokuserad på hur personer hanterar olika problem i livet. Teorin kommer att användas i 

resultatdiskussionen för att belysa resultatet. 

 Känsla av sammanhang är en viktig faktor bakom att upprätthålla sin plats eller röra sig 

mot den friska polen på skalan hälsa-ohälsa. KASAM består av tre centrala komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning 

inre och yttre stimuli upplevs som begriplig, det vill säga sammanhängande, strukturerad och 

tydlig. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimuli som hen kommer att 

möta är förutsägbara eller går att förklara (Antonovsky, 2005). 

 Den andra komponenten är hanterbarhet, vilket innebär i vilken grad en upplever att det 

står resurser till ens förfogande, genom vilka man kan möta de krav som ställs av mötande 

stimuli. En hög känsla av hanterbarhet gör att när olyckliga saker sker i livet, kommer en 

kunna reda sig och inte sörja för alltid. Den tredje komponenten är meningsfullhet och berör 

motivation, i vilken grad man känner att livet har en känslomässig innebörd, och att de 

problem och krav som möter en ses som utmaningar som är värda att lägga energi och 

engagemang på (Antonovsky, 2005). 

 Att kunna hantera problem på ett framgångsrikt sätt är beroende av KASAM i sin helhet, 

men meningsfullhet förefaller vara den viktigaste komponenten. Hög begriplighet och hög 

hanterbarhet blir inte särskilt långvarigt utan en känsla av meningsfullhet. Att ha stark 

KASAM behöver inte innebära att hela ens objektiva värld är sammanhängande. Människor 

sätter upp gränser, och den inre sfären innanför dessa gränser kan vara olika stor från person 

till person. Vad som sker utanför gränserna är inte viktigt för en. Det avgörande är om det 

finns delar av livet som personen själv upplever som viktiga. Följande fyra delar har dock 
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människor gemensamt: ens känslor, de närmaste relationerna, den huvudsakliga 

sysselsättningen och existentiella teman. Däremot slutar inte världen att påverka ens liv rent 

objektivt (Antonovsky, 2005). 

 Antonovsky (2005) diskuterar även begreppet stressor. En stressor definieras som en 

erfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan 

möjlighet till medbestämmande. Det finns tre typer av stressorer: kroniska, viktiga 

livshändelser och dagsakuta stressorer. Den kroniska stressorn är en situation, ett tillstånd 

eller en egenskap som karakteriserar en persons liv, vilka är negativa för KASAM. Viktiga 

livshändelser kan avgränsas i tid och rum, exempelvis en familjemedlems död, skilsmässa 

eller att få barn. Det relevanta är inte händelsen i sig, utan följderna. Dessa stressorer skapar 

spänning, och styrkan i personens KASAM avgör om följderna blir skadliga, neutrala eller 

hälsofrämjande. De dagsakuta stressorerna, till exempel att bli förolämpad, har ingen större 

betydelse för KASAM även om de kräver en viss anpassning (a.a.). 

 

5 Metod 

 

5.1 Design  

Studien har en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att 

forskaren har ett öppet sinne och söker efter likheter och det generella i sitt empiriska 

material, i motsats till deduktiv ansats som innebär att en idé, hypotes eller teori prövas på det 

empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Induktiv ansats är lämplig när fenomenet 

som ska beskrivas är relativt outforskat, och därför valdes denna ansats. Enligt Kvale och 

Brinkmann ska intervjuer väljas som metod när det harmonierar med forskningsämnet, det vill 

säga när olika aspekter av mänskliga erfarenheter är i fokus. Eftersom syftet var att beskriva 

anhörigas livssituation med särskilt fokus på hälsa bedömdes intervjuer vara en lämplig 

metod. 

 

5.2 Urval 

Inklusionskriterierna var att informanterna hade en närstående, såsom partner, förälder, 

syskon eller barn, med alkoholproblematik samt att man hade fyllt 18 år. Både personer med 

tidigare och nuvarande relationer med närstående med alkoholproblematik inkluderades i 

studien. För att få kontakt med potentiella informanter kontaktades fyra anhörigorganisationer 

och -verksamheter i Stockholmsområdet. En organisation/verksamhet i taget kontaktades för 

att undvika att behöva neka personer att delta i studien. Respektive organisations/verksamhets 
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ordförande eller motsvarande kontaktades via mail där ett brev med förfrågan om att få 

genomföra studien bifogades (se bilaga 1). Efter att organisationens ordförande (eller 

motsvarande) gav sitt medgivande till studiens genomförande skickades ett informationsbrev 

till informanterna (se bilaga 2) ut via ordföranden på möten eller via mail. Tre informanter 

rekryterades via anhörigorganisationer/verksamheter. En potentiell informant tog tillbaka sin 

intresseanmälan innan intervjun kunde genomföras. 

 Informanter rekryterades även via så kallad ”snowball sampling” (Polit & Beck, 2012) där 

en person (annan än forskaren) hänvisar andra som uppfyller inklusionskriterierna till att delta 

i studien. Metoden innebär att fler personer som annars är svåra att nå med traditionella 

rekryteringskanaler får kännedom om studien. Tre informanter rekryterades genom denna 

metod. De anmälde intresse efter att ha hört talas om studien via författarens sociala nätverk 

och var okända för författaren. Informanterna fick informationsbrevet via mail i samband med 

att kontakt togs för att bestämma tid och plats för intervjun. 

 Sex informanter rekryterades totalt. Fem av dessa var kvinnor, en informant var man. De 

var mellan 31 och 75 år gamla. Två var pensionärer, resterande var yrkesverksamma. De 

närstående var föräldrar, barn, syskon och partners till informanterna. De närstående var alla 

män. Tre av informanterna hade en nuvarande relation med sin närstående, två av dem hade 

kontakt dagligen och en hade kontakt ungefär en gång i månaden. Tre av informanterna hade 

ingen nuvarande kontakt med sin närstående. Alla informanter beskrev den närståendes 

alkoholproblem som svåra, en närstående hade utöver sitt alkoholproblem även tagit narkotika 

under en period. Tre av informanternas närstående hade haft kontakt med beroendevården, 

och en av dem hade även haft kontakt med socialtjänsten till följd av sitt alkoholproblem. 

 

5.3 Datainsamling 

För att samla empiriska data användes halvstrukturerade intervjuer i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014). En forskningsintervju är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras 

i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Eftersom forskaren definierar och 

kontrollerar situationen är intervjun inte ett samtal mellan två jämlika parter. Målet med 

intervjun är att få informantens beskrivningar av sin livsvärld i syfte att tolka innebörden av 

de beskrivna fenomenen (a.a.). 

 Den halvstrukturerade intervjun utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och som innehåller frågeförslag (Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide 

utformades (se bilaga 3) utifrån studiens syfte och frågeställningar. En provintervju med en 

utomstående person genomfördes för att testa intervjuguiden. Intervjuguiden diskuterades 
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även med handledaren och andra yrkesverksamma personer. Därefter gjordes mindre 

justeringar av frågornas formuleringar, men i stort behölls intervjuguidens utformning. 

Intervjuguiden användes som utgångspunkt under alla sex intervjuer, men författaren kunde 

anpassa frågornas ordning eller formuleringar utefter vad informanten pratade om. 

 Informanterna fick välja tid och plats för intervjun med enda förbehållet att det skulle vara 

enskilt både på grund av ämnets natur samt för inspelningskvaliteten. Intervjuerna 

genomfördes på offentliga platser såsom bibliotek och kaféer samt hemma hos informanterna. 

Intervjuerna var mellan 32 och 86 minuter långa och spelades in med författarens iPhone. 

Ljudfilerna sparades över på ett dataminne efter intervjuerna och raderades från telefonen. 

 

5.4 Dataanalys 

Varje intervju lyssnades igenom efter att den var genomförd för att få en uppfattning av både 

intervjuns kvalitet och innehåll. Korta noteringar gjordes under lyssnandets gång. Intervjuerna 

transkriberades därefter ordagrant, men icke-verbala uttryck såsom hummanden uteslöts. 

Forskaren ska välja om man analyserar endast det manifesta innehållet eller även det latenta, 

det vill säga tystnader, suckar, skratt och så vidare (Elo & Kyngäs, 2008). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att både manifest och latent innehåll tolkas, men olika djupt och 

abstrakt. I denna studie analyserades det manifesta innehållet, även om det är svårt att 

separera det latenta från det manifesta. 

 Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och 

Kyngäs (2008). Målet för kvalitativ innehållsanalys är att få en kondenserad och bred 

beskrivning av fenomenet. Induktiv ansats rekommenderas om kunskapen om fenomenet är 

bristfällig, vilket det var i detta fall. Författaren följde analysprocessens tre steg: förberedelse, 

organisering och rapportering. Först lästes transkriptionerna flera gånger för att komma nära 

texten. Meningsenheter valdes ut och ströks under. I marginalen skrevs en ”kod” som 

kortfattat sammanfattade meningsenheten. Koderna skrevs in i en tabell. Därefter samlades de 

koder som hörde ihop i en grupp, som fick en rubrik. Enligt Elo och Kyngäs är syftet med 

gruppering att minska mängden koder genom att sammanföra de som är liknande under en 

bredare och mer abstrakt rubrik. Flera grupper som hörde ihop sammanfördes och bildade 

slutligen fyra kategorier genom analysering av kodernas innebörd och abstraktion. Enligt Elo 

och Kyngäs bildas kategorier utifrån subkategorier. Författaren valde att bilda kategorier 

utifrån grupperna för att tydliggöra den kronologiska process som framkom i kategorierna. 

För en illustration av analysprocessen, se matris i bilaga 4. 
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6 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har granskats och godkänts av Forskningsetikkommittén vid Institutionen för 

vårdvetenskap på Ersta Sköndal högskola 2015-11-03, diarienummer 1508/A. Planeringen av 

studien utgick från Vetenskapsrådets (u.å.) fyra forskningsetiska krav som ska uppfyllas för 

att skydda individen från exempelvis fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller 

förödmjukelse. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är 

skyldig att informera de som berörs av studien om dess syfte (Vetenskapsrådet, u.å.). I denna 

studie informerades både berörd verksamhetschef och potentiella informanter om studiens 

syfte och dess process i ett var informationsbrev till respektive mottagare. Deltagandet i 

studien var frivilligt och informanterna hade möjlighet att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien. 

 Risken med att intervjua anhöriga om deras livssituation och hälsa var att det kunde bli en 

emotionellt påfrestande situation för informanterna. Möjligheten att avbryta intervjun 

informerades informanterna om i informationsbrevet, men om möjligheten att ta paus skulle 

författaren informera om i samband med intervjun, vilket missades vid enstaka 

intervjutillfällen. Det framkom dock inte att dessa informanter blev mer emotionellt 

påverkade än de andra. Författaren är en erfaren sjuksköterska med vana av att möta personer 

i kris. Vid behov var författaren beredd att bryta intervjun och ge initialt stöd för att sedan 

erbjuda fortsatt hjälp till lämplig uppföljning om så önskades, men detta blev inte aktuellt. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en studie har rätt att själv bestämma kring sin 

medverkan och att samtycke ska inhämtas av forskaren (Vetenskapsrådet, u.å.). I denna studie 

inhämtades ett skriftligt samtycke i samband med intervjun. Information om att deltagandet 

var frivilligt och att informanten hade rätt att avbryta sin medverkan återupprepades i denna 

blankett. 

 Konfidentialitetskravet innebär att information om berörda personer omgärdas av sekretess 

och att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

u.å.). I denna studie förvarades allt intervjumaterial inlåst och oåtkomligt för andra. Materialet 

avidentifierades för att inte röja någon information om informanternas identiteter. Endast 

författaren och handledaren hade tillgång till materialet. Ljudfilerna från intervjuerna och 

transkriptionerna raderades när arbetet var slutfört. 

 Nyttjandekravet innebär att insamlat material om enskilda personer endast får användas till 

ändamålet det var avsett till (Vetenskapsrådet, u.å.). Informanterna i denna studie 

informerades om att resultatet skulle publiceras i form av en magisteruppsats med endast 
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avidentifierad information på gruppnivå. Inga kommersiella eller icke-vetenskapliga intressen 

har varit delaktiga. 

 

7 Resultat 

Analysen av intervjuerna utmynnade i fyra kategorier som är ordnade som en process; en 

kronologisk följd såsom informanterna beskrev sina liv. En otrygg och ansvarstagande 

livssituation berör hur den närståendes alkoholproblem har påverkat och förändrat deras liv 

och vardag. Att leva för den andra och förlora sig själv handlar om hur informanternas liv 

med den närstående förändrade dem som personer, samt deras tankar och beteenden. I 

kategorin Variation av starka känslor beskrivs de emotionella uttrycken som var en följd av 

livet med den närstående. I den sista kategorin Att komma vidare i livet och försonas med sig 

själv berättas på vilka sätt informanterna har gått vidare och valt nya vägar i sina liv. 

 För att betona variationen och de viktigaste begreppen inom varje kategori är dessa ord 

eller uttryck kursiverade. Dessa är i vissa fall en egen grupp eller en sammanslagning av flera 

grupper som ansågs höra ihop. 

 

7.1 En otrygg och ansvarstagande livssituation 

Flera informanter hade vuxit upp med en förälder med alkoholproblem och hade upplevt en 

osäker och otrygg barndom där de inte blev sedda och uppmärksammade av antingen den 

föräldern som hade alkoholproblem eller båda föräldrarna. Vissa informanter hade även 

upplevt att övriga släkten inte uppmärksammade familjens situation trots att den var 

uppenbart problematisk. Barndomen upplevdes som kärlekslös, och fanns det kärlek så var 

den villkorad, det vill säga beroende av hur informanterna var och betedde sig. Den andra 

föräldern (som inte hade alkoholproblem) hade ett helt annat förhållningssätt gentemot 

informanterna vilket ledde till splittring och konflikter. Hos den föräldern var 

hemförhållandena tryggare och de fick sina basala behov tillgodosedda. Dessa tydliga 

kontraster gav ytterligare osäkerhet och otrygghet hos informanterna. 

 Informanterna fick bli vuxna tidigt och ta ett stort ansvar för hem och hushåll genom att 

ordna med praktiska saker såsom handla och laga mat, samt ta hand om städning, tvätt och 

disk. Hemmet var smutsigt och motbjudande och de undvek att vara hemma i den mån det var 

möjligt. De tog även ansvar för förälderns drickande och gjorde flera praktiska saker för att 

underlätta förälderns återhämtning efter en dryckesperiod, såsom att ställa fram mat och 

cigaretter på ett visst sätt: 
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Så då tassade jag upp som fem-sexåring och såg till allting. Och så just ciggen bredvid sängen, 

för han rökte ju 40 cigaretter om dagen. Så att de låg där, så att han inte skulle gå upp och ramla 

omkring och skrika. 

 

Även i vuxen ålder fortsatte de med samma beteende, genom att åka och hälsa på den 

närstående, ställa upp när hen behövde hjälp och se till att allt var ordnat med till exempel 

mat, städning eller komma iväg på läkarbesök. Flera informanter beskrev dock att de gjorde 

det motvilligt, att de egentligen inte ville men deras dåliga samvete drev dem till det. Andra 

informanter beskrev att de prioriterade den närstående före allt annat, och att det tog mycket 

tid och energi. De kunde antingen avbryta eller ställa in till exempel aktiviteter och resor för 

att ägna sig åt den närstående istället när hen plötsligt ringde eller hälsade på. Att ha kontakt 

med myndigheter och rättsväsende när den närstående hade ställt till det för sig, och att 

försöka förmå den närstående att gå i någon slags behandling för sina alkoholproblem var 

tidsödande och utmattande. 

 En informant hade inga minnen av sin närstående utan alkohol i bilden. Hen hade trängt 

bort dåliga minnen för att hen mådde dåligt under den tidsperioden, vilket gjorde att hen hade 

väldigt få minnen alls från den tidigare delen av barndomen. Andra informanter beskrev att 

trots sin barndom drogs de senare i livet till andra ”alkoholistbarn” eller till personer med 

alkoholproblem, både i vänskaps- och kärleksrelationer. 

 För flera informanter var aggressivitet och våld från den närstående en del av vardagen. 

Antingen hade de blivit slagna själva, sett andra närstående bli slagna eller visste att den 

närstående slog sina barn. Informanterna tog tydligt avstånd från deras närståendes 

våldsamma tendenser och hade svårigheter med att befatta sig med andra personer som visade 

aggressiva tendenser eftersom det påminde om den närståendes våldshandlingar. En informant 

beskrev en stolthet över att ha brutit ett mönster av våldsamhet i sin släkt: 

 

Han har det där efter, han har en fruktansvärd barndom. Så därför slog han oss. Men då kan jag 

säga att jag hade också en fruktansvärd barndom, men jag har inte slagit mina barn. Så det säger 

jag till honom ganska ofta. Att jag har brutit det sociala arvet. 

 

Informanterna uppgav att den närståendes alkoholproblem hade påverkat relationer både till 

den personen, till övriga familjen och personer utanför familjen till det sämre. Relationen 

mellan informanten och den närstående förändrades. Kommunikationen hade blivit ytligare 

eftersom de inte kunde prata om något djupare än exempelvis arbetet. Flera informanter 
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beskrev relationen som alltmer destruktiv ju svårare den närståendes alkoholproblem blev. I 

vissa fall blev relationen så pass destruktiv att den inte gick att rädda. Informanternas relation 

till sina barn försummades eftersom den närstående tog all tid, energi och engagemang, såsom 

en informant beskrev relationen till sin son: 

 

Det var ju inte så att jag övergav honom, men det var att jag var ändå så upptagen av den här 

mannen så att han kom i andra hand. Han borde ju ha kommit före honom, men det gjorde han 

inte. Utan det var den här mannen som kom först. 

 

Även kärleksrelationer påverkades så till den grad att de tog slut. De isolerade sig med eller 

utan sin närstående och blev ointresserade av andra och av att umgås med andra. En informant 

hade i princip ingen kontakt med sitt syskon eftersom deras relation blev så pass skadad under 

barndomen. En annan informant uppgav att hen inte träffade sin familj lika ofta som hen 

skulle vilja på grund av att den närstående var med. En informant var tveksam till att gå in i 

nya relationer av rädsla för att den personen skulle ha någon typ av missbruksproblem. 

 Två informanter uppgav att de hade stöttat den närstående ekonomiskt genom att bland 

annat betala skulder, köpa lägenhet, betala hyra eller stå för den närståendes dagliga 

omkostnader. 

 

7.2 Att leva för den andra och förlora sig själv 

Flera informanter pratade om att de var eller hade varit medberoende till sin närstående med 

alkoholproblem, och att beroendet av den andra var starkt och hade likheter med att vara 

beroende av en substans. De hänvisade även till att de hade ”tillfrisknat” från sitt 

medberoende. Medberoendet uttryckte sig på många olika sätt, men kärnan tycktes vara att 

man levde för den andra och därmed förlorade sig själv. Genom att ständigt tänka på andra, ta 

hand om andra och utgå från deras behov i första hand prioriterade de bort sig själva, sin egen 

vilja samt sina egna känslor och behov: 

 

Man ska ha koll på allting, man ska hjälpa andra, man ska stötta andra, man ska finnas där för 

andra, man ska ta ansvar för andra. Och till slut så blir det ett sätt att leva. Och det var ju så som 

jag levde då och som det blev för mig att jag var fullständigt medberoende. Och då tappar man, 

tappar jag, man tappar bort sig själv helt och hållet. Till slut så visste jag ju inte vad vill jag? 

Vad känner jag? Vad behöver jag? 

 



19 (43) 
 

När en så stor del av livet kretsade kring den närstående blev informanterna väldigt upptagna 

av den närstående, en informant benämnde det till och med för ”besatthet”. Den närstående 

fanns hela tiden i deras tankar. Eftersom allting kretsade kring den närstående var de väldigt 

mottagliga och känsliga inför minsta förändring i den närståendes beteende eller mående. De 

hade varit ”blinda” inför den närståendes alkoholproblem och förnekat och förklarat bort det 

tills de insåg att de var beroende av den andra. 

 Flera informanter hade utvecklat ett stort kontrollbehov som gick ut över ”allt och alla”, de 

hade exempelvis svårt att låta någon annan bestämma och ta beslut eller dubbelkollade allt på 

deras arbete. De hade även fått ta över ansvaret och kontrollen från sin närstående eftersom 

hen hade förlorat kontrollen över sitt liv till följd av sitt alkoholproblem. En informant 

nämnde även att hen blev själv konstant kontrollerad av sin närstående. 

 Flera informanter hade fått en dålig självkänsla med känslor av värdelöshet vilket 

bekräftades av den närstående: 

 

Det som påverkades, det var min självkänsla. Att jag inte tyckte att jag var värd något mer, jag 

kände mig värdelös. Och så blev jag ju bekräftad av det för att, (…) att det blev ju bekräftat i 

och med att han valde ju många gånger alkoholen istället för mig, och så blev det ytterligare en 

bekräftelse på att jag var värdelös, att jag var inte värd något mer. 

 

Den dåliga självkänslan ledde till rädsla för konflikter och för att bli kritiserade eller till och 

med påhoppade och de kunde därmed inte vara sig själva varken tillsammans med den 

närstående eller med andra personer. De gjorde allt för att inte stöta sig med någon, vilket 

gjorde att de till exempel aldrig var sena, hade inga egna åsikter, vågade inte säga ifrån, blev 

trampade på och ställde alltid upp. De lyssnade på alla andra förutom sig själva och sin egen 

inre röst. Utifrån en rädsla att bli lämnad blev en informant plikttrogen, högpresterande och sa 

ja till allt: 

 

Ville gärna vara alla till lags, för då lämnar ju inte de mig. Jag trodde ju att säga nej betydde 

”okej, det blir ett motstånd”. Jag är extremt konflikträdd. Och jag tror att alla konflikterna 

resulterar i att folk lämnar. Säger att ”du är inte värd den här fighten”. 

 

Informanterna beskrev att de försummade sig själva i en längtan efter bekräftelse. De saknade 

att bli bekräftade i relationen med sin närstående och sökte det därför hos andra eller på andra 

sätt. Att ha blivit illa behandlad under en längre tid ledde till att de behandlade sig själva illa 
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genom att nedvärdera sig själva, inte följa sina drömmar, göra saker som i slutändan var 

självdestruktivt och inte ta hand om sig själva. De anpassade sig efter den närstående och 

gjorde sådant som hen tyckte var intressant eller roligt för att det var viktigare att behaga den 

närstående än att själv ha roligt. Informanterna beskrev en ökad tolerans och acceptans för att 

bli illa behandlad ju längre relationen pågick. De sökte kärlek och bekräftelse hos personer 

som inte var bra för en. Genom att vara behövd av en person med alkoholproblem kunde de 

känna sig duktiga och försöka rädda den personen. De gav bekräftelse till andra betydelsefulla 

personer i en förhoppning att få bekräftelse tillbaka, inte för att stötta och stärka den andra 

personen. En informant menade även att hens val av studieinriktning och yrkesval var baserat 

på att söka bekräftelse och tillfredsställa andra. 

 Flera informanter hade fått tillitsproblem till personer i sin närhet, inte bara till sin 

närstående, efter att ständigt ha fått löften brutna av sin närstående. De saknade tillit till andra 

och var rädd att binda sig. Att misstro andra gjorde att de blev misstänksamma om någon 

gjorde dem en tjänst eller inte trodde att de faktiskt skulle få hjälp av någon annan trots att de 

blev lovade det. En informant beskrev sig själv som cynisk och att hen bara hade sig själv i 

slutändan. 

 Informanterna berättade om både psykiska och fysiska konsekvenser som livet som anhörig 

hade lett till. Den psykiska påfrestningen var påtaglig med både stress, trötthet, utmattning 

och brist på sömn. Stressen ledde till frånvaro från arbetet och en informant fick till och med 

utmattningssyndrom när hens närstående efter lång tids kamp kom in på behandlingshem. 

Även smärtor i nacke, axlar och rygg efter långvariga muskelspänningar samt somatiska 

sjukdomar såsom IBS (irritable bowel syndrome) och hypertyreos nämndes som kopplat till 

att vara anhörig. 

 Flera informanter hade reflekterat över sitt eget förhållande till alkohol. De var medvetna 

om sin genetiska sårbarhet för att själva utveckla ett beroende och kunde känna en viss oro 

inför det, men hade valt olika sätt att hantera det. En informant drack väldigt sällan, en annan 

drack lite för mycket när hen väl drack alkohol. De var däremot måna om att distansera sig 

själva och sina alkoholvanor från sin närstående och dennes alkoholproblem. De skulle inte 

bli som sina närstående. 

 Två informanter beskrev att de antingen inte hade påverkats som personer av att vara 

anhörig, eller inte hade reflekterat över det för att de inte hade bearbetat eller pratat med 

någon annan utanför familjen om det. Under intervjuns gång framkom att i båda fallen hade 

de blivit påverkade, men möjligen inte i samma grad som övriga informanter. 
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7.3 Variation av starka känslor 

Informanterna beskrev ett brett spann av starka känslor som livet med den närstående hade 

väckt. Vissa känslor var förknippade med specifika händelser, såsom att vara nervös inför att 

besöka sin närstående och att efter besöket vara ledsen. Andra känslor hade fått en mer 

genomgående karaktär för deras mående. Flera informanter beskrev att de förlorade 

kontakten med sina känslor och hade svårt att både identifiera, sätta ord på och uttrycka 

känslor efter att under lång tid ha försummat sig själva. 

 Flera informanter berättade om ilska, irritation, ångest och ledsamhet. Ilskan riktades 

oftast mot de själva eller andra, till exempel andra familjemedlemmar, och mer sällan mot den 

närstående trots att det fanns en viss medvetenhet om att den närstående var källan till ilskan. 

En informant hade inga minnen av att vara glad under sin uppväxt med sin förälder med 

alkoholproblem. Flera informanter berättade om en stark kärlek till sin närstående, och att det 

ibland även fanns en glädje mellan dem, trots att relationen var väldigt påfrestad. Dessa 

dubbla känslor ledde till dåligt samvete om de till exempel inte inkluderade den närstående i 

familjens aktiviteter eller festligheter. 

 Flera informanter pratade om att leva med en ständig osäkerhet och ovisshet som gjorde att 

de hade svårt att släppa taget om saker och att de blev pessimistiska, till exempel genom att 

tänka att allt bra hade något dåligt med sig. Informanterna hade blivit svikna av sin närstående 

många gånger. Flera kände en stark oro för sin närstående och för vad alkoholmissbruket 

riskerade att leda till i form av olyckor och dödsfall, eller hur det påverkade andra i deras 

familj eller omgivning. 

 Flera informanter hade levt på hoppet om att det någon gång skulle bli bättre, att den 

närstående skulle bli nykter och då skulle livet bli bättre. Genom att hjälpa och stötta den 

närstående fick hoppet mer näring. En informant menade att hen hade levt på falska 

förhoppningar, eftersom nykterhet inte var någon garanti för ett bättre liv: 

 

Men att det blev en livsuppgift för mig att han skulle in på behandling. För om han blev nykter, 

då skulle mitt liv bli jättebra. Då skulle vi ha det jättebra tillsammans. Det var ju så jag trodde. 

Nu vet jag ju att det inte alls behöver vara så. Det kan ju bli bättre, men det är inte säkert. Jag 

kan ju inte hänga upp mitt liv på en annan person, men det gjorde jag. 

 

Andra informanter ville att deras närstående skulle bli nykter men hade inga förhoppningar 

om det eftersom de saknade både sjukdomsinsikt, motivation och vilja. 
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 Flera informanter kände en ensamhet i livet, oavsett om de var tillsammans med andra eller 

inte. De kunde känna sig ensamma när omgivningen visade oförståelse för deras livssituation 

eller som en följd av att ha känt sig övergiven i hela sitt liv: 

 

Om man aldrig har blivit sedd av sina föräldrar, så tror inte jag att man bara kan skjuta över det 

på och ta det från någon annan. Utan det kommer alltid vara en stor lucka. Övergivenhet, är det 

jag letar efter. Nu kom jag på det. Att man känner sig övergiven, det har jag känt i hela mitt liv. 

 

Ensamhet var även en följd av känslor av skam och skuld. Dessa känslor gjorde att de inte 

kunde vara ärliga och prata öppet om sina liv vilket gjorde dem ensamma. Flera informanter 

pratade enbart med andra familjemedlemmar om den närståendes alkoholproblem. Skam och 

skuld kunde uppstå i konkreta situationer när den närstående var berusad utanför hemmet 

bland både bekanta och obekanta personer, såsom på skolavslutning, på julafton eller på 

krogen. En informant menade att hen ”bar” den skam som hens närstående borde ha känt men 

inte var kapabla att känna. Skammen kunde även handla om att de såg sig som oförmögna att 

hantera sitt liv eller att de hade valt att vara i en kärleksrelation med en alkoholist. En 

informant beskrev att skam och skuld både var relaterat till rollen som förälder och handlade 

om okunskap om beroende som sjukdom: 

 

Utan den där skammen och skulden är kopplat till dels att jag som mamma har misslyckats med 

att uppfostra mitt barn till en sund person, men den är också kopplad till att jag tror att om han 

bara skärper sig så kommer han kunna bli fri från det här. 

 

Informanterna beskrev att kunskap om beroende och att kunna berätta för andra om sitt liv 

ledde till minskade känslor av skam och skuld. En informant tyckte att hen efter en mångårig 

process av terapi, utbildning och stöd från en anhöriggrupp idag var fri från skuld.  

 

7.4 Att komma vidare i livet och försonas med sig själv 

Informanterna hade tagit till konkreta åtgärder och strategier för att hantera den närståendes 

alkoholproblem. Flera av dem hade gått i terapi, gått anhörigutbildningar eller varit med i en 

stödgrupp för anhöriga. Dessa åtgärder innebar att skifta fokus från den närstående till sig 

själva vilket var ovant och smärtsamt men väldigt stärkande. Att få kunskap om beroende som 

sjukdom och om anhörigproblematik var värdefullt. Att ta hand om sig själva och göra sådant 
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som de själva uppskattade såsom att sjunga i kör, gå i kyrkan, utöva yoga och meditation samt 

umgås med familj och vänner sågs som positivt. 

 Stödgrupper för anhöriga lyftes fram som särskilt viktigt. Att få känna en gemenskap med 

andra som var i samma situation, få prata fritt och få stöd var värdefullt. Även att bli förstådd, 

accepterad och inte dömd i en läkande och kärleksfull miljö var avgörande. Några informanter 

ansåg att stödet från anhöriggruppen hade lett till tillfrisknande från sitt medberoende och 

hade varit direkt livräddande. Att vara med i en anhöriggrupp gav dem verktyg att hantera 

livet, och deras självkänsla och egenvärde växte. Även relationer till både den närstående och 

till andra förbättrades. Att i ett senare skede hjälpa andra som var nya inom gruppen stärkte 

deras självkänsla eftersom de fick stötta andra som varit i samma situation som dem. 

 Informanterna hade gjort förändringar i sitt tankesätt eller beteende för att hantera den 

närståendes alkoholproblem. Flera av dem hade fått lära sig att säga nej, sätta gränser, släppa 

på kontrollen och lämna tillbaka ansvaret till den närstående. En informant menade att det var 

som att ”omprogrammera sig själv” i sitt sätt att tänka och bete sig gentemot den närstående 

eftersom hens tanke- och beteendemönster var så djupt rotade i hens personlighet. En 

informant menade att hen stärkes av att hen aldrig försvarade sin närståendes beslut eller 

beteenden, vilket andra familjemedlemmar hade gjort. En annan informant hade fått träna upp 

sin magkänsla: 

 

Ja, ja. Här var det helt avkapat mellan hjärtat och magen. Jag har fått odla fram min känsla för 

min mage. Vad säger den? Vad ..? Det var det första jag fick börja träna när jag kom i 

programmet, såhär intuition, magkänsla. Vad är det för någonting? Visste ingenting. 

  

Några informanter hade utvecklat ett undvikande beteende eller flydde från deras påfrestande 

situation på olika sätt. En informant hade under en period flyttat utomlands, en annan bodde 

periodvis i en annan stad i Sverige. Att föräldrarna skiljde sig och flyttade isär, och att växa 

upp hos föräldern som inte hade alkoholproblem sågs som direkt avgörande för de 

informanter vars ena förälder hade alkoholproblem. En informant mindes att hen som barn 

läste väldigt mycket böcker och hade en livlig fantasi som ett sätt att fly vardagen. Flera 

informanter hade blivit mer restriktiva med att prata i telefon med sin närstående, och vägrade 

att prata med dem om de var berusade. 

 Flera informanter hade en stark ovilja att träffa den närstående, men gjorde det ändå av 

olika skäl. En informant träffade sin närstående när hen hälsade på sin bror: 
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Att jag inte ville ha med han att göra egentligen. Men eftersom [namn på bror] bodde där, så var 

man typ tvungen. Men jag försökte minimera det. Så att säga att jag bröt kontakten, för det 

gjorde jag inte, eftersom … Men i mitt huvud hade jag nog gjort det, (…). Så hade jag kunnat 

välja så hade jag inte träffat honom alls, tror jag. 

 

En informant träffade sin närstående när hen hälsade på sin mor. En annan informant träffade 

sin närstående eftersom denne inte hade någon annan, för att övriga familjemedlemmar hade 

sagt upp kontakten. De hade däremot haft mindre kontakt under ett antal år när den närstående 

bodde med en annan alkoholist. Det upplevdes som en avlastning eftersom de såg efter 

varandra. Gemensamt för dessa informanter var att de försökte ha så lite kontakt med den 

närstående som möjligt genom att hälsa på färre gånger samt stanna kortare tid under varje 

besök. Starka familjeband och en vilja att ha kvar kontakten med resten av familjen gjorde att 

de inte bröt kontakten helt och hållet. 

 Några informanter hade däremot brutit kontakten helt med den närstående. En informant 

såg det som en process där beslutet och genomförande fick mogna fram i sin egen takt och 

jämförde med att sluta röka. Hen hade satt en tioårsgräns för sin relation, längre än så skulle 

inte deras relation bli, vilken hen i princip höll sig till. Andra informanter hade avslutat sina 

relationer när de blev svikna av den närstående genom att hen exempelvis var otrogen. En 

informant kunde bryta kontakten under några år när den närståendes beteende riskerade att 

skada hens barn. Då fick hen styrkan att säga ifrån. 

 Flera informanter hade funderingar kring döden. De var både tacksamma att den 

närstående fortfarande levde, men samtidigt fanns en önskan och en längtan efter döden. 

Döden sågs som en lättnad och en befrielse: 

 

Och ibland så önskade jag att han dör. (…) Det är hemskt att jag önskar det. Men jag vet inte 

om han någonsin blir fri annars. (…) Tänk om det kommer ångest då, att jag har önskat det eller 

att … Men jag hoppas att jag kommer känna mig mer lätt och fri, från allt det här som han 

ställer till fortfarande med. 

 

Oro och rädsla inför döden gjorde att en informant hade planerat den närståendes begravning i 

flera år som ett sätt att bibehålla kontroll och att vara förberedd på att bli lämnad för gott. Två 

av informanternas närstående hade avlidit och de hade motsatta upplevelser av det. För den 

ena informanten var det ett svårt trauma som hen fortfarande bearbetade. För den andra 

informanten hade det varit relativt odramatiskt, och mer av en slutpunkt för en dysfunktionell 
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relation. Hen hade mentalt gått vidare redan innan själva dödsfallet, och därför upplevde hen 

inte dödsfallet som lika traumatiskt. 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2004) diskuterar olika aspekter av tillförlitlighet (eng: 

trustworthiness) för bedömning av kvalitativ forsknings kvalitet genom begreppen 

trovärdighet (eng: credibility), pålitlighet (eng: dependability) och överförbarhet (eng: 

transferability). Studiens metod och dess olika faser diskuteras utifrån dessa begrepp. 

 

8.1.1 Design 

Metoden som valdes för denna studie var individuella halvstrukturerade intervjuer enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) eftersom fokus var anhörigas livssituation och hälsa. Genom att 

välja den mest lämpliga datainsamlingsmetoden för att besvara forskningsfrågan stärks 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden upplevdes som adekvat för 

syftet och fungerade väl för att svara på studiens syfte. Eftersom fenomenet som skulle 

beskrivas var relativt outforskat valdes induktiv ansats. Induktiv ansats ger författaren 

möjlighet att vara öppen inför vad som framkommer under intervjuerna, istället för att 

utforma intervjuerna utifrån en i förväg bestämd hypotes eller teori (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

8.1.2 Urval 

Eftersom att fyra olika anhörigorganisationer eller -verksamheter kontaktades i turordning tog 

rekryteringsprocessen längre tid än vad den hade gjort om författaren hade kontaktat alla 

organisationer/verksamheter samtidigt. Pålitlighet handlar enligt Graneheim och Lundman 

(2004) om i vilken grad data ändras över tid och forskaren ändrar beslut under 

analysprocessen. Om mängden data är stor och insamlingen tar lång tid finns det en risk för 

inkonsekvens i datainsamlingen. Kvalitativ forskning är däremot en föränderlig process där 

initiala insikter om fenomenet som studeras kan influera resterande forskningsprocess (a.a.). 

Mängden data blev inte för stor, och datainsamlingen tog knappt två månader vilket anses 

rimligt. Det blev därmed en konsekvent process, även om det inte går att utesluta att insikter 

från de första intervjuerna påverkade de senare intervjuerna. 
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 Trovärdighet handlar om hur väl data och analysprocess riktar sig till forskningens fokus. 

Att välja informanter med varierande erfarenheter ökar möjligheten att belysa 

forskningsfrågan från olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). Två 

organisationer/verksamheter hade av olika skäl inte möjlighet att bistå förfrågan om att dela ut 

informationsbrev. Två organisationer/verksamheter godkände studien och delade ut 

informationsbrev, men informanterna som rekryterades via organisationer hade kontakt med 

samma organisation. Denna ensidighet kan ha påverkat resultatet då dessa informanter hade 

liknande upplevelser av att ha kontakt med en stödgrupp för anhöriga. 

 Rekrytering genom så kallad ”snowball sampling” (Polit & Beck, 2012) ledde till att 

informantgruppen blev mer heterogen med både informanter som hade kontakt med en 

anhöriggrupp och informanter som inte hade det. Även sett till ålder och relation till sin 

närstående var informantgruppen heterogen. Det fanns ett stort spann i ålder och både syskon, 

förälder, barn och partner till den närstående fanns representerade bland informanterna. 

Däremot var bara en av sex informanter en man, men alla närstående var män. Denna 

könsmässiga obalans kan ha påverkat resultatet då personer kan se saker ur olika perspektiv 

utifrån sin könstillhörighet. 

 Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt för studiens trovärdighet att samla 

tillräcklig mängd data för att besvara forskningsfrågan. Heterogeniteten i informantgruppen 

samt att intervjuerna var innehållsrika med intressant material gjorde att författaren valde att 

avsluta rekryteringen av informanter efter sex intervjuer. Att göra fler intervjuer hade 

möjligtvis fördjupat resultatet men det hade varit svårt att genomföra inom ramarna för en 

magisteruppsats sett till omfattning och tid. Om studien hade riktat sig till exempelvis enbart 

vuxna barn till personer med alkoholproblematik hade resultatet antagligen blivit annorlunda 

och möjligen mer stringent. Det hade även varit möjligt att dra tydligare slutsatser om urvalet 

hade varit snävare. 

 Att både informanter som hade en nuvarande kontakt med sin närstående eller inte 

inkluderades kan ha påverkat resultatet. Alla informanter hade antingen minskat kontakten 

eller hade ingen kontakt alls med sin närstående. De reflekterade själva över att de hade fått 

en distans till den tiden i sitt liv då de påverkades som mest av sin närståendes 

alkoholproblem. Denna distans gjorde att de hade analyserat, fått nya perspektiv och insikter 

om sitt liv, sig själva och sitt mående. Om studien enbart hade riktat sig till anhöriga med en 

aktuell relation med sin närstående hade resultatet säkerligen varit annorlunda. 

 Utifrån informanternas perspektiv hade deras närstående svåra alkoholproblem, vilket 

författaren inte har kunnat bekräfta på något vis. En närstående till en informant hade under 
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en period utöver alkohol även tagit narkotika, vilket framkom under intervjuns gång. 

Författaren beslöt att behålla intervjun i studien då alkoholproblemet hade varit det primära 

och det påverkade inte resultatet i någon större grad. 

 

8.1.3 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) utifrån en intervjuguide som testades i en provintervju. Författaren utgick från 

intervjuguiden i alla sex intervjuer. I de första intervjuerna höll sig författaren mer strikt till 

frågornas ordning och formuleringar, men kunde i de senare intervjuerna förhålla sig mer fritt 

till intervjuguiden, och därmed anpassa sig mer till informanten och dennes tankegångar. 

 Var intervjuerna skulle genomföras var ett beslut som författaren överlämnade till 

informanterna för att de skulle välja en plats som de kände sig bekväma i. Att göra intervjuer i 

en offentlig miljö kan göra att man som informant håller igen med att prata om känsliga saker. 

Andra människor och störande ljud gjorde att miljön upplevdes även som distraherande. Att 

vara hemma hos informanterna fungerade mest optimalt eftersom intervjuerna kunde 

genomföras ostört samt hemmiljön gjorde en trygg och bekväm. 

 

8.1.4 Dataanalys 

Graneheim och Lundman (2004) menar att inom kvalitativ innehållsanalys finns ett 

grundantagande att en text innehåller flera meningar och det finns alltid en viss grad av 

tolkning när man närmar sig en text. Att bilda kategorier är kärnan i kvalitativ 

innehållsanalys. En kategori ska vara internt homogen och externt heterogen, vilket innebär 

att inga data bör hamna mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. Däremot är 

det inte alltid möjligt att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier när texten berör mänskliga 

erfarenheter (a.a.). Författaren har i denna studie så långt det är möjligt bildat kategorier som 

uppfyller kraven för kvalitativ innehållsanalys. 

 Genom att illustrera hur analysprocessen har gått till underlättar man för läsaren att 

bedöma resultatens trovärdighet. Detta gjordes genom en matris (se bilaga 4). Trovärdighet 

handlar även om att bedöma likheter inom och skillnader mellan kategorier. Ett sätt att göra 

detta är att visa representativa citat från den transkriberade texten. 

 Överförbarhet handlar om i vilken grad resultaten kan överföras till andra miljöer eller 

grupper (Graneheim & Lundman, 2004). För att underlätta läsarens bedömning av 

överförbarhet ska man ge en tydlig beskrivning av kontext, urval och egenskaper hos 

informanterna, datainsamling och analysprocess. En rik beskrivning av resultaten med 
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passande citat ökar överförbarheten (a.a.). Författaren har försökt att uppfylla detta. För att 

inte röja informanternas identiteter har däremot inte alla detaljer lämnats ut. 

 Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att forskaren inte kan undkomma sin 

förförståelse, men att förförståelsen kan ”tyglas” så att den inte har en okontrollerad effekt på 

förståelsen av fenomenet. Författarens förförståelse har formats genom flera års arbete inom 

beroendevården. Genom att vårda personer med både alkohol-, narkotika- och 

läkemedelsmissbruk har författaren även kommit i kontakt med anhöriga, främst via 

telefonkontakt. Författarens förförståelse var att anhörigas livssituation är ansträngd och att 

hälsan är negativt påverkad. Resultatet av studien både bekräftar och talar emot denna 

förförståelse. Anhörigas livssituation och hälsa var mer komplex och mångbottnad än 

författarens initiala förförståelse. Att tygla sin förförståelse har varit en ständigt pågående inre 

process och har även diskuterats kontinuerligt under handledning. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens centrala fynd diskuteras i relation till tidigare forskning utifrån de fyra kategorierna i 

resultatdelen. Resultaten belyses utifrån Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang 

(KASAM) i en separat del eftersom det är en mer övergripande analys som inte är begränsad 

till de olika kategorierna. 

 

8.2.1 En otrygg och ansvarstagande livssituation 

I denna studie framkom att en stor del av informanternas livssituation präglades av ansvaret 

de hade över sin närstående och för att få vardagen att fungera, både som barn och som vuxna. 

I Skundberg-Kletthagen et al. studie (2014) kände anhöriga sig skyldiga att ta hand om sin 

närstående, tog ansvar för den närståendes omsorg och var tillgängliga. Rollerna förändrades 

och barn fick ta över rollen som förälder från den närstående. De anhöriga var stressade, sov 

dåligt och sjukskrev sig från sitt arbete. Dessa resultat återkom i denna studie. Informanterna 

hade blivit vuxna tidigt och tagit ansvar för hemmet, vilket egentligen var deras föräldrars 

roll. De hade lagt ner mycket tid och energi och var ständigt tillgängliga för den närstående. 

Livssituationen ledde till stress, påverkad sömn och sjukskrivningar. 

 Flera studier (Viana et al., 2013; Skundberg-Kletthagen et al., 2015; Östman & Hansson, 

2000; Weimand et al., 2010) har belyst anhörigas livssituation utifrån vilken belastning det 

har och hur det påverkar hälsan. Viana et al. visade att både tid och ekonomi ansträngdes hos 

anhöriga, vilket överensstämmer med denna studie. Informanterna beskrev att framför allt tid 
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och energi, men även ekonomi i några fall, påverkades av att vara anhörig. Även i Weimand 

et al. framkom att anhörigas ekonomi påverkades. Att ha frekvent telefonkontakt var 

belastande och påverkade hälsan. I denna studie hade informanterna upplevt detta, och som en 

följd därav minskat denna kontakt. Skundberg-Kletthagen et al. visade att hög belastning var 

kopplat till sämre hälsa och låg känsla av sammanhang. Att ha mindre tid för vänner, minskad 

fritid och oro för patienten och framtiden påvisades, vilket även har framkommit i denna 

studie. Likheter finns även med Östman och Hanssons studie där anhöriga uppgav att deras 

arbete, fritid och relationer påverkades. 

 Huruvida informanterna blev påverkade olika mycket eller på olika sätt beroende på vilken 

anhörigkategori de tillhörde, det vill säga om de var föräldrar, barn, syskon eller partners, går 

inte att avgöra utifrån studiens storlek. Tidigare forskning visar skiftande resultat. I Viana et 

al. (2013) var kvinnor mer belastade än män, samt om man var anhörig till föräldrar, makar 

och barn än syskon. Även i Weimand et al. studie (2010) var kvinnor mer belastade, samt 

anhöriga som inte hade någon att dela omsorgen med. Vuxna barn var mest belastade i 

Skundberg-Kletthagens studie (2015). Östman och Hansson (2000) visade att makar var mer 

belastade objektivt, medan det inte fanns några skillnader vad gällde subjektiv belastning. 

 Östman och Kjellin (2002) visade att den närståendes psykiska sjukdom hade påverkat 

möjligheten till eget sällskap eller påverkat relationer med andra, vilket stämmer överens med 

fynden i denna studie. Både relationer inom och utom familjen påverkades på ett negativt sätt 

för informanterna. Livssituationen ledde även till psykiska konsekvenser, vilket påvisades 

även i Östman och Kjellin samt i Östman och Hansson (2000). 

 

8.2.2 Att leva för den andra och förlora sig själv 

Medberoende var ett begrepp som flera av informanterna använde generellt och som en 

benämning av vad de var eller hade varit. Det sågs som snarlikt en sjukdom som man kunde 

tillfriskna från. En studie undersökte medberoende hos makar till män med beroende av 

antingen alkohol eller opioider (Sarkar, Mattoo, Basu & Gupta, 2013). Medberoende innebar 

att inte kunna se objektivt på missbruket och anpassa sig så att fortsatt missbruk underlättades. 

Vanliga egenskaper för personer med medberoende var att ha externt fokus, självuppoffring, 

försöka kontrollera andra människor och att trycka undan sina egna känslor. De uppvisade 

även nedsatt självkänsla, lågt självförtroende, beroende, depression, ångest, ilska, rädsla för 

avvisning, ökat alkoholintag, relationsproblem och stressrelaterade svårigheter. Medberoende 

involverade både omsorg, personliga egenskaper, psykosociala förhållanden och 

interpersonellt sätt. Ett medberoende förhållande försämrade livskvaliteten för den anhöriga, 
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men även förlängde och förstärkte missbruksbeteendet hos den närstående. Bland anhöriga 

var det makar som levde med den närstående som hade störst risk att utveckla medberoende 

(a.a.). 

 Sarkar et al. (2013) visade att över hälften uppvisade medberoende och en större andel av 

makarna till män med alkoholberoende var medberoende jämfört med makarna till män med 

opioidberoende. I gruppen för alkoholberoende var medberoende associerat med lägre ålder 

på frun, kortare äktenskap, färre år med missbruk och mindre socialt stöd. Starkare socialt 

stöd kunde därmed förhindra utvecklingen av medberoende. De vanligaste egenskaperna av 

medberoende var rädsla, skam och försämrad identitetsutveckling (a.a.). Det finns stora 

likheter med denna studie där informanterna uppvisade de vanliga egenskaperna för 

medberoende såsom självuppoffring, kontroll och dålig självkänsla. Om deras medberoende 

hade förstärkt missbruksbeteende hos deras närstående går inte att avgöra, och är inte heller 

denna studies fokus. I denna studie var det både föräldrar, barn och partners som såg sig 

själva som medberoende. Att makar som lever med den missbrukande personen skulle vara 

mest i riskzonen för att utveckla medberoende går därmed inte att styrka. 

 

8.2.3 Variation av starka känslor 

Känslor av skam och skuld var något som informanterna bar eller hade burit på och som 

hindrade dem från att vara öppna och ärliga gentemot andra människor. Föräldrarna i Pejlerts 

studie (2001) uppgav att skamkänslorna uppstod i samband med kontakten med den 

psykiatriska vården vilken de upplevde som ovälkomnande och personalen som kritisk. 

Skuldkänslor var relaterat till att själv eventuellt ha påverkat sitt barn till att insjukna i 

schizofreni. I likhet med Pejlerts studie uppstod skammen i interaktion med andra människor 

och i offentliga sammanhang i denna studie. Däremot framkom det att det fanns en djupare, 

nästan kronisk, skam över att vara släkt eller i en kärleksrelation med en person med 

alkoholproblem. Det framkom inte heller något om skam eller skuld i kontakten med 

beroendevården, vilket kan bero på att hälften av informanternas närstående inte hade haft 

kontakt med beroendevården. De som hade haft kontakt med beroendevården verkade ha haft 

kortvariga behandlingskontakter och informanterna hade visserligen varit delaktiga i vården 

men inte i någon större utsträckning. 

 Schröder et al. (2007) visade att skamkänslor handlade om att en familjemedlem hade en 

psykisk sjukdom, i likhet med denna studie. De pratade inte om personens sjukdom av rädsla 

för fördomar och negativa attityder vilket ledde till skuldkänslor. Skammen och skulden 

kunde dock minskas om de mötte sjukvårdspersonal som kunde förklara sjukdomen, dess 
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förlopp och konsekvenser. I denna studie framkom liknande resultat. Informanterna hade 

upplevt minskad skam och skuld när de hade fått mer kunskap om beroende som sjukdom och 

hur det är att vara anhörig, samt börjat prata om sitt liv med andra i samma situation. Denna 

kunskap hade de däremot skaffat själva genom utbildningar och stödgrupper för anhöriga, inte 

genom kontakter med hälso- och sjukvården. 

 Enligt Viana et al. (2013) var alkohol- och drogproblem mer förknippat med skam än 

andra psykiska ohälsotillstånd vilket ansågs bero på synen på missbruk som ett socialt 

problem. Detta synsätt bekräftas i denna studie. Informanternas skam och skuld var förknippat 

med okunskap om beroende som sjukdom och man såg, åtminstone i början, 

alkoholproblemen som konsekvensen av en svag karaktär och att den närstående kunde 

”skärpa sig”. 

 I denna studie beskrev de anhöriga en spännvidd av olika känslor. De kunde uppstå 

tillfälligt i specifika situationer eller vara som en del av deras personlighet. Majoriteten av 

känslorna var negativt laddade: ilska, ångest och oro till exempel, men det fanns även glädje 

och kärlek. De negativt laddade känslorna överlappade med känslorna i Weimand et al. studie 

(2011) där anhöriga upplevde ensamhet, hopplöshet, sorg, osäkerhet, rädsla, skuld, skam, 

dåligt samvete och oro. Däremot upplevde de anhöriga negativa känslor kring den 

psykiatriska vården och önskade mer stöd från vårdpersonalen, vilket inte framkom i denna 

studie. Det är möjligt att om informanterna hade haft mer kontakt med sjukvården kring sin 

närstående hade de upplevt samma sak, men det går inte att avgöra utifrån denna studie. 

 

8.2.4 Att komma vidare i livet och försonas med sig själv 

Flera tidigare studier har påvisat anhörigas strategier för att bevara hälsa. Både Pejlert (2001), 

Skundberg-Kletthagen et al. (2014) och Weimand et al. (2013) visade att prioritera sig själv 

och sina egna intressen var en viktig strategi för att hantera livet vilket stärker liknande fynd i 

denna studie. Att koncentrera sig på livets positiva sidor och vara en del av den närståendes 

vård var även viktiga delar i Pejlerts studie (2001). Att känna gemenskap i familjen och 

kyrkan samt få stöd från andra familjer i samma situation var en källa för stöd och tröst. Det 

finns likheter med denna studie där anhöriga hämtade kraft i sin familj, kyrkan och 

gemenskapen med andra i en stödgrupp. Att vara i naturen eller fysiskt aktiv var viktigt för 

hälsan i Skundberg-Kletthagen et al. studie (2014). Att vara på sitt arbete och därmed vara 

otillgänglig för den närstående, samt sätta gränser med telefonsamtal sågs som ett ansvarsfritt 

andrum. I denna studie var det en vanlig strategi att sätta gränser på olika sätt. Att vara mer 
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restriktiv med telefonsamtal var ett sätt. Fysisk aktivitet genom yoga och meditation som ett 

sätt att ta hand om sig själv och må bra framkom i denna studie. 

 I denna studie uppgav informanterna att de hade tankar kring den närståendes död. Det 

fanns både en oro och en längtan till det, och man såg det som en frigörelse. Dessa resultat 

stärks av Östman och Kjellins studie (2002) där anhöriga tänkte att det vore bättre om den 

närstående var död, att de inte hade träffats eller att den närstående inte hade blivit född. I 

motsats till Östman och Kjellin uppgav dock informanterna i denna studie inga tankar kring 

suicid. 

 

8.2.5 Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

Utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM kan informanternas påfrestande livssituation 

ses som en stressor. Antonovsky menar att de tre olika typerna av stressorer flyter i viss mån 

in i varandra. Den kroniska stressorn definieras som ”en livssituation, ett tillstånd eller en 

egenskap som väsentligen karakteriserar en persons liv” (s. 58). Det är en 

livssituationsstressor, till skillnad från en livshändelsestressor som kan avgränsas till en 

relativt kortvarig tid och rum (a.a.). Utifrån denna definition ses informanternas livssituation 

som en kronisk stressor eftersom det var långvarigt och hade en djupgående effekt på deras liv 

och person. 

 Utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM är det svårt att avgöra huruvida 

informanterna hade låg eller hög KASAM, eller deras nivåer för de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet då det kräver någon form av standardiserad 

metod för mätning av KASAM. Eftersom informanterna beskrev sina liv som en process där 

man i slutändan hade gått vidare på olika sätt, kan även deras nivå av KASAM ha skiftat 

under denna process. 

 Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är den viktigaste komponenten, eftersom att 

förstå stimuli och att kunna hantera dessa blir kortvariga om det förlorar sin mening. 

Hanterbarhet förutsätter i sin tur begriplighet, även om motsatsen även i viss mån gäller (a.a.). 

Informanterna verkar ha funnit mening när de skiftade fokus från den närstående till sig 

själva. Genom denna frigörelseprocess, som kunde innefatta förändrat tankesätt och beteende, 

ta hand om sig själva samt att söka hjälp från utbildningar, stödgrupper och terapier fann de 

en mening med sitt liv igen. Vissa informanter såg detta som livsförändrande eller till och 

med livräddande. Att finna mening i sitt liv kan som en konsekvens därefter ha påverkat 

känslan av begriplighet och hanterbarhet hos informanterna. 
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 Antonovsky (2005) menar att kombinationen av låg begriplighet, låg hanterbarhet och hög 

meningsfullhet ”är kanske det mest intressanta av dem alla” (s. 49) eftersom en person med 

den kombinationen av KASAM kan förväntas visa mod och engagemang i sökandet efter 

förståelse och resurser. Det finns möjligheter att lyckas med detta sökande, även om det inte 

finns några garantier (a.a.). Denna kombination av KASAM framstår som mest trovärdig i var 

informanterna befann sig när de på olika sätt gick vidare i livet och försonades med sig själva. 

När de fann en känsla av meningsfullhet blev de modiga och engagerade i att förstå sitt liv 

och sig själva, samt i att finna både inre och yttre resurser för att hantera utmaningar. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Förhoppningen med denna studie var att bidra till ökad kunskap och förståelse för 

livssituation och hälsa hos anhöriga till personer med alkoholproblem. I denna studie 

framkom att informanterna hade ett behov av information, stöd och behandling för att hantera 

sin svåra livssituation och dess följder. Men det var upp till varje enskild person att själv söka 

efter detta, och informanterna varken sökte eller fann inte detta från hälso- och sjukvården. 

Här finns ett stort glapp att fylla från hälso- och sjukvårdens sida, om ambitionen är att 

uppfylla de nationella riktlinjer och lagar som är gällande. Specifikt för sjuksköterskan finns 

ansvaret att vårda inte enbart den enskilda patienten, utan även anhöriga samt att ha ett 

samhällsperspektiv. Denna studie kan fungera som ett underlag för att utforma interventioner 

riktade gentemot anhöriga till personer med alkoholproblematik. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Anhörigas situation är ett växande forskningsområde, men forskning kring anhöriga till 

personer med alkoholproblem är ett eftersatt område och skulle kunna utökas utifrån flera 

perspektiv. Denna studie har fokuserat på anhöriga till personer med alkoholproblem, men det 

vore värdefullt att utföra forskning även kring anhöriga till personer med narkotika- eller 

läkemedelsmissbruk. I denna studie ingick både föräldrar, barn, syskon och partners inom 

anhörigbegreppet vilket ledde till både en bredd, men samtidigt en viss spretighet i resultatet. 

Det vore intressant med studier med ett större underlag samt ett snävare urval av informanter. 

Andra kvalitativa metoder såsom fokusgruppsintervjuer eller en annan forskningsdesign 

såsom kvantitativ metod skulle kunna fördjupa kunskapen om detta forskningsområde 

ytterligare. 
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9 Slutsats 

Denna studie visade att anhörigas livssituation och hälsa påverkades i stor grad. Det finns 

likheter med tidigare forskning kring anhöriga till personer med psykisk ohälsa men även 

skillnader, främst vad gäller den djuplodande effekten på den enskilda personen vilket 

informanterna benämnde medberoende, samt genomgående känslor av skam och skuld. 

Anhöriga till personer med alkoholproblematik har därmed en situation som särskiljer dem 

från andra anhöriggrupper och behöver information, stöd och behandling från hälso- och 

sjukvården som tar hänsyn till och utgår från deras unika situation, för att stärka dem som 

personer och i förlängningen deras livssituation och hälsa. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Ida Björk och är legitimerad sjuksköterska och student på specialist-

sjuksköterskeprogrammet inom psykiatrisk vård på Ersta Sköndal högskola. Jag har påbörjat 

skrivandet av min magisteruppsats som avser undersöka livssituationen med särskilt fokus på 

hälsa hos vuxna anhöriga till personer med alkoholproblematik. Med anhörig menas partner, 

förälder, syskon eller vuxna barn. Både anhöriga med tidigare eller nuvarande relationer till 

personer med alkoholproblematik kan delta i studien. Jag behöver därför komma i kontakt 

med personer som kan tänka sig att delta i studien. 

 

Studien kommer att baseras på 6-10 individuella intervjuer som tar ca en timme. Deltagarna 

kommer att informeras i ett separat brev (bifogar detta), samt ge sitt skriftliga medgivande till 

deltagande i studien. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan förklaring. Allt material kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt, samt förvaras inlåst och oåtkomligt för andra. Resultatet av intervjuerna 

kommer att presenteras i magisteruppsatsen som kommer att publiceras på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) och finnas tillgänglig via Ersta Sköndal högskolas bibliotek, samt 

eventuellt publiceras vetenskapligt. 

 

Forskningsetikkommittén vid Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt studien 2015-11-03, Dnr 1508/A. 

 

Vid godkännande av genomförande av studien ber jag dig svara via e-post för 

överenskommelse om utskick till tänkta informanter. Om du har frågor eller funderingar, 

kontakta mig eller min handledare Mats Ewertzon via e-post eller telefon. 

 

 

 

Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, fil.dr. 

Tel:  

E-post:  

Ida Björk, leg. sjuksköterska, fil.kand. 

Tel:  

E-post:  
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Bilaga 2 

 

 

Till dig som är anhörig till person med alkoholproblematik – förfrågan om 
deltagande i studie 

Denna studie vänder sig till anhöriga och avser undersöka livssituationen och måendet hos 

vuxna anhöriga till personer med alkoholproblematik. Med anhörig menas partner, förälder, 

syskon eller vuxna barn. Både anhöriga med tidigare eller nuvarande relationer till personer 

med alkoholproblematik kan delta i studien. Du behöver ha fyllt 18 år för att få delta i studien. 

Målsättningen med studien är att öka förståelsen av anhörigas livssituation med särskilt fokus 

på hälsa då en nära person har alkoholproblem. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig att delta i studien. 

 

Om Du vill medverka kommer Du att få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller 

andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Endast nedanstående personer 

kommer att kunna läsa materialet. Det är Ida Björk som kommer att intervjua. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer 

att förvaras inlåst. När arbetet är slutfört kommer allt intervjumaterial att förstöras. Resultatet 

av intervjuerna kommer att presenteras i en magisteruppsats som kommer att publiceras på 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och finnas tillgänglig via Ersta Sköndal högskolas 

bibliotek, samt eventuellt publiceras vetenskapligt. 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om Du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. Är Du intresserad av att delta så kontakta Ida Björk för att 

överenskomma om tid och plats för en intervju.  

 

Forskningsetikkommittén vid Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt studien 2015-11-03, Dnr 1508/A. 

 

Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, fil.dr. 

Tel:  

E-post:  

Ida Björk, leg. sjuksköterska, fil.kand. 

Tel:  

E-post: 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? Sysselsättning? 

Vilken närstående är det som har alkoholproblem? 

Är det en nuvarande eller tidigare relation? 

Hur allvarligt skulle du säga att din närståendes alkoholproblem är? Har hen någon kontakt 

med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten pga sina alkoholproblem? 

Intervjufrågor: 

Kan du berätta om en vanlig dag i ditt liv till följd av att du har en närstående med 

alkoholproblem? 

Hur påverkar din närståendes alkoholproblem ditt vardagsliv? 

Jobb/studier/annan sysselsättning 

Ekonomi 

Fritid 

Relationer med andra personer 

Hur påverkar din närståendes alkoholproblem dig som person? 

Sömnvanor 

Matvanor 

Stämningsläge/känslor 

Hur påverkar din närståendes alkoholproblem ditt mående? 

Kan du beskriva vad som gör dig starkare? 

Kan du beskriva vad som gör dig svagare? 

Har du något mer som du vill lägga till? 
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Bilaga 4 

Meningsenhet Kod Grupp Kategori 

Men när jag var liten 

så hängde allting på 

mig, allting hängde 

på vad jag hade köpt 

hem i kylen om det 

blev middag. 

Bli vuxen tidigt Minnen från en 

otrygg barndom 

En otrygg och osäker 

livssituation 

Men att det har ju 

helt klart påverkat 

vår familjesituation 

som är rätt såhär 

dysfunktionell. 

Påverkat relationer 

inom familjen 

Påverkan på 

relationer inom och 

utom familjen 

En otrygg och osäker 

livssituation 

Att man ändå inte tar 

ansvar för sig själv, 

utan man tar ansvar 

för man ska fixa den 

andra. Och så vet 

man inte vem man 

själv är till slut. 

Förlorar sig själv när 

man tar ansvar för 

den närstående 

Att försumma sig 

själv i längtan efter 

bekräftelse 

Att leva för den 

andra och förlora sig 

själv 

Jag får se till att jag 

inte, jag har ju den 

där genen i mig, med 

alkohol. Så jag är 

jätteförsiktig. 

Försiktig med 

alkohol för att inte 

bli beroende 

Komplicerat 

förhållningssätt till 

alkohol 

Att leva för den 

andra och förlora sig 

själv 

Om han dricker får 

han dricka, det är 

inte på mig längre. 

Och det är jätteskönt 

att ha blivit fri från 

den skulden som jag 

har känt. 

Befriad från skuld Skam och skuld Variation av starka 

känslor 
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Jag kan bara säga att 

det är en kärlek från 

min sida. 

Kärlek till den 

närstående 

Splittrade känslor Variation av starka 

känslor 

Så då flyttade vi dit 

och först då så har 

jag minnen av att ja, 

då mådde jag bra. 

Mådde bättre efter 

att ha flyttat från 

pappan 

Minskad kontakt 

eller bryta helt 

Att komma vidare i 

livet och försonas 

med sig själv 

Så i det började jag 

då sätta gränser för 

att det var ett sätt att 

ta hand om mig 

själv. 

Sätta gränser Förändringar i 

tankesätt och 

beteende för att 

hantera den 

närståendes 

alkoholproblem 

Att komma vidare i 

livet och försonas 

med sig själv 

 


