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Många påverkas runt om personen som överkonsumerar alkohol, men 
forskningen gällande målgruppen är begränsad. Syftet med studien var 
att fånga upplevelsen av att vara anhörig till en närstående som 
överkonsumerar alkohol. Frågeställningar: 1) Vilka former av 
belastning upplever den anhöriga? 2) Vilka känslor är förknippade 
med den belastning den anhöriga upplever? 3) Hur mycket upplever 
den anhöriga att den kan påverka alkoholkonsumtionen? 4) Hur 
mycket upplever den anhöriga att den kan påverka sin belastning? 
Forskningsansatsen var kvalitativ, fenomenologisk. Sju 
semistrukturerade djupintervjuer analyserades genom tematisk analys. 
Resultaten visade att anhöriga upplevde flera stressorer,  
t ex relationssvårigheter, försämrad hälsa och känslomässig 
belastning. Coping-strategier användes i försök att minska 
alkoholkonsumtionen, samt för att hantera belastningen. Varierad 
upplevelse av framgång rapporterades. Studien bekräftade resultat 
från tidigare forskning att socialt stöd är viktigt för anhöriga men 
skam blir ett hinder att söka socialt stöd. Centralt blir därför ett 
respektfullt och icke-dömande bemötande från omgivningen och fråga 
för framtida forskning är om anhörigstöd bör innehålla interventioner 
riktade mot hantering av skam. 

 
 

Inledning 
 
Anhöriga till närstående som överkonsumerar alkohol är en stor grupp i samhället, som 
ofta upplever ett stort lidande. Beräkningar visar att cirka 20% av vuxna män och 13% 
av kvinnorna i Sverige har en riskkonsumtion av alkohol (Folkhälsomyndigheten, 
2017). Av den vuxna befolkningen i Sverige uppfyller 4 % kriterierna för 
alkoholberoende enligt ICD-10s diagnossystem (Andréasson, Danielsson, & Hallgren, 
2013). Connors, Donovan & DiClimente (2013) uppskattar att ca 4-5 personer runt en 
person med någon alkoholrelaterad diagnos också påverkas av alkoholdrickandet, t ex 
familjemedlemmar, vänner, släktingar och arbetskamrater. I november 2016 så 
rapporterades i Dagens Nyheter om en alkoholenkät, som Sifo utförde på uppdrag av 
Systembolagets dotterbolag IQ, och av 1500 deltagare uppgav var 4:e kvinna och var 
7:e man att de påverkats negativt av andras alkoholdrickande (Roa, 2016). Forskningen 
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kring hur anhöriga till just gruppen med överkonsumtion av alkohol upplever sin 
situation är dock bristfällig, även om det finns mycket forskning som gäller anhöriga till 
personer med annan psykisk ohälsa, t ex psykossjukdom (Roozen, de Waart, & van der 
Kroft, 2010).  
 
Intresset för att studera vilken skada alkoholkonsumtionen orsakar i omgivningen runt 
den som dricker alkohol har emellertid ökat under de senaste decennierna. En stor del 
av denna forskning har fokuserat på sekundära skadeverkningar i det offentliga rummet, 
t ex vilken skada som alkoholdrickande i kombination med bilkörning har lett till, eller 
våld och andra konsekvenser i offentlig miljö till följd av att personer druckit alkohol. 
Laslett, Callinan och Pennay (2013) diskuterade, i sin genomgång av publicerad 
forskning kring alkoholens skadliga effekter för omgivningen, att trots medvetenhet 
sedan långt tillbaka om att alkoholkonsumtionens sekundära effekter kan öka risk för  
t ex kvinnomisshandel och övergrepp mot barn så var detta inte föremål för mer 
vetenskapliga undersökningar förrän på 1980-talet. De refererar till Cummins et al. 
(2012) som teoretiserar kring att detta kan bero på att det historiskt sett fanns motstånd 
att undersöka faktorer som rör sig inom hemmets fyra väggar (Laslett, Callinan, & 
Pennay, 2013). En annan orsak till att man genom historien åsidosatt de anhörigas 
situation kan enligt Room (1996) också bero på ”de anhörigas känslor av stigmatisering 
eller skam, eller en känsla av misslyckande i sin egen roll, vilket hindrar personer från 
att träda fram” (citerad av Laslett et al., 2013, s 165). 
 
Vid ett möte som hölls vid World Health Organisation, WHO, i Stockholm 2009 så 
träffades en överenskommelse mellan alla de 193 medlemsstaterna att forskning 
gällande alkoholens skadeeffekter gentemot andra, inklusive anhöriga, ska prioriteras. I 
the Global strategy to reduce the harmful use of alcohol” anges området som ett av fyra 
prioriterade områden för globalt agerande (World Health Organisation, 2010). 
 
Under senare år har flera länder, i sina nationella hälsoundersökningar, även tagit med 
frågor som rör skadeeffekter till följd av att någon i ens närhet dricker alkohol, men 
eftersom det saknas enighet i design och upplägg så är det svårt att jämföra resultat 
mellan länder. Prevalensen av skadeeffekter till följd av alkoholdrickande hos någon i 
ens omgivning verkar dock vara hög i alla länder (Laslett et al., 2013). 
 
Det man känner till kring att vara anhörig till en närstående som överkonsumerar 
alkohol är att det innebär en psykosocial belastning som t ex kan leda till 
relationssvårigheter, skilsmässa, utsatthet för våldsbrott, ökad risk för psykiatriska och 
fysiska besvär och försämrade sociala förutsättningar, t ex när det gäller utbildning, 
arbete och ekonomi (Laslett et al., 2013). 
 
Enligt Ramstedt et al. (2015) så visar tidigare studier att kvinnor är mer utsatta än män, 
för skada till följd av att en familjemedlem eller vän överkonsumerar alkohol. Likaså är 
påverkan större i yngre populationer än i äldre. Däremot är det inte väl dokumenterat 
huruvida andra faktorer som familjesituation, bostadsort, utbildning, egen 
alkoholkonsumtion påverkar familj och vänners situation. I deras egen studie där man 
jämför prevalensen av skadeverkningar mellan de nordiska länderna och Skottland, så 
bekräftades tidigare resultat att kvinnor och unga personer är mer drabbade. De kom 
också fram till att andelen anhöriga som upplever negativa effekter skiljde sig mellan 
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länderna, från 14% till 28%, med den lägsta prevalensen i Danmark, Sverige och 
Skottland, samt den högsta i Finland, Island och Norge. De jämförde detta resultat med 
andra faktorer som kan utgöra markörer för hög alkoholkonsumtion i respektive land 
men fann att prevalensen inte korrelerade med sådana markörer (Ramstedt et al., 2015). 
 
Jiang, Callinan och Laslett (2017) undersökte hur många timmar anhöriga i genomsnitt 
lade ned på att vårda sina närstående som överkonsumerar alkohol i syfte att kvantifiera 
den börda som anhöriga upplevde. De satte det även i relation till samhällsekonomiska 
kostnader och beräknade att de sammanlagda timmar som anhöriga i Australien lade 
ned för att vårda närstående strikt räknat uppgick till en total kostnad som motsvarar 
nästan 2 miljarder per år i svenska kronor. De fann också att när alkoholkonsumtionen 
skedde oftare och med mer alkohol per tillfälle så innebar det en ökad börda på 
familjemedlemmar och vänner. De hänvisar till tidigare studier, Herd (1993) och 
Graham et al. (2011) där frekvens och nivå av drickande korrelerade positivt med 
alkohol relaterad skada i omgivningen och menar att deras resultat bekräftar dessa 
tidigare fynd (Jiang, Callinan, & Laslett, 2017). 
 
Orford, Templeton, Velleman och Copello (2010) tar upp vikten av att kartlägga även 
de anhörigas behov och hur de påverkas av en familjemedlem med missbruksproblem. 
De menar att dessa personers lidande traditionellt har förbisetts av vården. 

 
Medberoende 
Ett begrepp som ofta hörs när man talar om anhöriga till närstående som 
överkonsumerar alkohol är medberoende. Begreppet uppstod under 1980-talet och har 
sedan dess använts av alkohol- och drogterapeuter för att förklara svårigheterna hos den 
anhöriga, i synnerhet i USA. I Sverige så utgår man från begreppet inom Al-Anons 
självhjälpsgrupper och även anhörigutbildningar inom beroendevård. Kritik har dock 
framförts kring att begreppet är diffust definierat och ej har en valid förankring i 
vetenskapliga studier. Termen medberoende har formats till mer av en beskrivning än 
en faktisk definition, men samtidigt så används begreppet som en diagnos, där man 
menar att den anhörige har ”ett beroende” av relationer och av att ta hand om andra. 
Men en sådan diagnos saknar empiriskt stöd (Hurcom, Copello, & Orford, 2009). 
Författarna har valt att inte använda medberoende som begrepp i denna studie, utan har 
utgått ifrån att personens agerande är en respons på de svårigheter en anhörig till en 
person som överkonsumerar alkohol möter.  

 
Modell för stress hos anhöriga 
Det finns begränsat med studier kring den belastning som anhöriga till en närstående 
med överkonsumtion av alkohol kan uppleva. Nedan klargörs den teori som ligger till 
grund för den forskning som finns. För att särskilja den anhöriga och den person som 
överkonsumerar så kommer den anhöriga fortsättningsvis att benämnas med begreppet 
anhörig och den som överkonsumerar alkohol kommer att benämnas med begreppet 
närstående. 
 

Stress och coping-strategier. 
En flitigt citerad teoretisk modell för hur stressande faktorer i omgivningen leder till att 
individen reagerar med olika strategier för att påverka sitt eget välmående är ”The 
Transactional Model of Stress and Coping” (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt 
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transaktionsmodellen (fritt översatt från Lazarus & Folkman, 1984) upplever individen 
stress när man uppfattar att ens egna resurser inte räcker till för att hantera en 
stressutlösande faktor och det leder till olika former av coping-strategier för att påverka 
situationen och öka sitt eget välmående. I modellen trycker man på att stress utgör ett 
dynamiskt tillstånd där det pågår ett interagerande, d v s att feedback ständigt överförs 
mellan individen och omgivningen och att detta i sin tur påverkar personens agerande 
utifrån de inre och yttre faktorer som råder i stunden. Transaktionsmodellen har bl a 
fungerat som teoretisk grund i tidigare studier där man undersökte hur anhöriga till 
personer med olika typer av fysiska eller psykiatriska svårigheter upplevde sin situation 
(Parveen & Morrison, 2012). 
 
Hurcom, Copello och Orford (2009) tar upp att i tidigare forskning var det vanligt att 
anhöriga till närstående som överkonsumerar alkohol beskrevs med gemensamma 
personlighetsdrag eller bakgrundsfaktorer, som bidragit till att de befann sig i en 
relation med en alkoholberoende person. Kvinnliga makar till alkoholberoende män 
kunde till och med få bära ansvaret för sina mäns drickande. I en tidigare studie 
refererar Orford och medarbetare bland annat till Harper och Capdevila (1990) och 
Cutland (1998) och menar att familjen eller familjemedlemmen definierades som 
patologisk, dysfunktionell eller bristfällig i dessa studier (Orford, Templeton, Velleman, 
& Copello, 2005). 
 
Som en reaktion på ovan beskrivna syn på anhöriga till en närstående som 
överkonsumerar alkohol så växte forskning med transaktionsmodellen för stress och 
coping som teoretisk grund fram. Här avspeglas en grundläggande syn på den anhöriga 
som en person som strävar efter att lösa sina svårigheter genom olika beteenden som 
gensvar på omgivande stressorer. Individen ses sålunda i ett kontextuellt perspektiv i 
stället för att fokus ligger på inre svårigheter hos individen (Hurcom, Copello, & 
Orford, 2009). 
 
Orford, Copello, Velleman och Templeton (2010) har utgått från det funktionella 
perspektivet Lazarus och Folkman beskrev (1984) och presenterar en modell för hur 
man kan förstå den belastning som anhöriga utsätts för och vilka coping-strategier det 
leder till. I figur 1 visas hur olika stressfaktorer påverkar varandra och graden av 
upplevd belastning hos den anhöriga, i ”the Stress – Strain – Coping – Support model”, 
(i fortsättningen kallad SSCS-modellen). Här utgår man från att rollen som anhörig till 
en närstående med överkonsumtion av alkohol eller droger innebär en stressande 
livsomständighet som ofta pågår under längre tid. Detta innebär i sin tur en belastning 
som kan leda till psykologisk eller fysiologisk sjukdom hos den anhörige (Orford, 
Copello et al., 2010). 
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Handlingar som rent objektivt kan ses som att den anhörige fråntar ansvaret från den 
närstående, tolkas inom ramen för SSCS-modellen, enligt Orford, Copello et al. (2010) 
istället som en handling som syftar till att visa omsorg utifrån tidigare erfarenheter den 
anhöriga har haft i kontakt med den närstående. På så sätt behöver inte sådana 
handlingar ses som personliga eller familjemässiga misslyckanden som blir ett resultat 
av ett mer patologiskt synsätt. Man beskriver istället ett grundläggande antagande att 
människor har kapacitet att hantera de faktorer som utlöser stress och att individen är 
aktiv och använder effektiv problemlösning vid motgångar. Att man är en egen agent 
istället för att vara passiv och maktlös (Orford, Copello et al., 2010). 
 
Orford, Velleman, Copello, Templeton och Ibanga (2010) fann i sin studie att anhöriga 
till närstående som överkonsumerar alkohol eller droger kände oro över vad som skulle 
hända den närstående, de själva och andra familjemedlemmar. Man ville hitta bästa 
sättet att hantera situationen man befann sig i på ett ansvarsfullt sätt. Ofta hade man 
provat flera olika sätt att hantera situationen, utan att man upplevde resultat (Orford, 
Velleman et al., 2010). 
 
Orford, Templeton, Velleman och Copello (2010) refererar till Terry (1994) och Bond 
et al. (2000) och menar dock att det kan finnas vissa faror med att applicera stress-
coping modellen för denna anhörig-grupp. Man kan t ex kategorisera coping-strategier 
som tolerans och inaktiv coping som dysfunktionell, trots att dessa coping-strategier i 
sin kontext kan ses som kreativa lösningar på omständigheter som bedöms som svåra att 
förändra (Orford, Templeton et al., 2005). 

 
  

	
Närståendes 
alkohol- eller 
drogproblem  

Stress läggs på den 
anhöriga 

Belastning  

Sätt som den 
anhöriga 
hanterar 

pålagd stress 

Socialt stöd 
till den 

anhöriga 

Figur 1: SSCS – modellen. 
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Lazarus och Folkmans definition av begreppen stress och coping. 
En stressreaktion fyller en biologisk funktion att aktivera individen för att kämpa emot 
det som utlöst stressen. Kroppen vill vidmakthålla eller återfå en fysisk balans. Lazarus 
och Folkman (1984) menar att denna biologiska förklaring också är användbar för den 
psykologiska process som de kallar för ”coping”, vilket de beskriver som individens 
kamp mot faktorer som utlöst psykologisk stress. Dessa kan vara inre faktorer, som 
fysiska reaktioner, eller externa faktorer som katastrofer eller förluster, men även 
återkommande mindre vardagsproblem. Graden av hur stark stress dessa faktorer 
aktiverar hos individen påverkas av frekvens och kvalitet. En faktor som är av mer 
kronisk karaktär utlöser andra reaktioner hos individen än en akut stressande situation. 
Likaså är känslan av kontroll över, eller förmåga att kunna förutse det som sker viktigt 
för hur stark stress individen upplever (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som en interaktion mellan individens 
försök att hantera externa och/eller interna krav, samt kontexten där dessa krav uppstår. 
De beskriver vidare att coping kan delas upp i två former som fyller olika övergripande 
funktioner: 

1. Problemfokuserad coping, som syftar till att ändra på problemet, som 
orsakar lidande. 
2. Känslofokuserad coping, som syftar till att reglera de känslor som uppstår 
som en följd av problemet.  

I mötet med stressorer så kan dessa två typer av coping påverka varandra, d v s 
känslofokuserad coping kan både underlätta och hindra problemfokuserad coping och 
vice versa. Problemfokuserad coping används när individen känner att den har kontroll 
över situationen, alltså kan hantera orsaken till problemet. Känslofokuserad coping 
används när individen känner att den har låg kontroll över situationen, alltså att 
individen inte kan påverka orsaken till problemet (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Lazarus & Folkman (1984) menar också att reaktionen på stressande omständigheter 
kan skilja sig mellan människor. Vissa sätt att reagera kan vara mer effektiva än andra 
och påverka hälsan mer eller mindre gynnsamt för individen. Med det menar man att 
om hanteringen av stressande omständigheter inte sker på ett tillfredsställande sätt, så 
leder det till belastning i form av minskat välmående i någon form. Detta är också den 
teoretiska bakgrunden till SSCS-modellen som Orford, Copello et al. (2010) beskriver 
(se figur 1, s 5). 
 

Stressande faktorer i relation till en närstående som överkonsumerar alkohol. 
En av de främsta orsakerna till att anhöriga upplever stress i relation till en närstående 
som överkonsumerar alkohol eller droger menar Orford, Vellman et al. (2010) har sin 
grund i att relationen till en viktig person har havererat. Deras studie visade att sex 
framträdande faktorer låg till grund för relationsproblemen: 

 
1. Kommunikationsproblem. Svårigheter att kommunicera till följd av att den 

närstående isolerade sig själv, slutade kommunicera eller inte deltog i 
familjelivet, rapporterades. Kommunikationsproblem till följd av 
humörförändringar hos den närstående var vanligt. Detta visade sig som 
irritabilitet och otrevligt, kritiserande och dominerande beteende. I vissa fall 
yttrade det sig i mer extrema former som våld, t ex genom hot, knuffningar, slag 
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mot möbler eller andra objekt. Svek och lögner från den närstående påverkade 
också kommunikationen och det rapporterades även att den anhöriga kunde bli 
utsatt för felaktiga anklagelser av den närstående.  

2. Konflikter. Flera anhöriga rapporterade att de själva och den närstående kunde 
ha olika syn i frågor som t ex rör ekonomi, eller andra prioriteringar, vilket 
ökade konflikterna i relationen. 

3. Opålitlighet. Den närstående kunde uppträda opålitligt och inkonsekvent, vilket 
skapade en osäkerhet i relationen. Kanske den närstående inte kom hem på 
överenskomna tider, eller så upplevde den anhöriga en osäkerhet kring i vilket 
tillstånd den närstående skulle vara i när hen väl kom hem. 

4. Oro. Anhöriga oroade sig över och var bekymrade över att deras närstående, 
som de såg det, fallit offer för alkohol eller droger. 

5. Säkerhet. Känslan av säkerhet och den anhöriges fysiska integritet påverkades 
både utifrån faktiska beteenden från den närstående, men också av att den 
närstående t ex lät hemmet invaderas av vänner, eller att den närstående väckte 
familjen när hen var påverkad på natten och i övrigt levde i en annan dygnsrytm 
än resten av familjen. 

6. Begränsat socialt liv. Många anhöriga rapporterade att det sociala livet blev 
begränsat. Att bjuda hem vänner, på fest, eller göra andra sociala aktiviteter blev 
förknippat med oro för hur den närstående skulle uppträda om hen blev berusad, 
samt vad andra i omgivningen skulle tänka. Man kände sig rädd för att hamna i 
en situation där man skäms eller bli kritiserad av andra (Orford, Velleman et al., 
2010). 

 
De känslor som de anhöriga rapporterade handlade ofta om, oro, rädsla och ångest, 
hjälplöshet och förtvivlan, nedstämdhet, skuldmedvetenhet och känsla av att vara 
nedvärderad, ilska samt väldigt ofta ensamhet (Orford, Velleman et al., 2010). 
 
De anhöriga beskrev också ofta försämrad självbild och sämre självförtroende till följd 
av t ex verbala attacker från den närstående, eller också p g a att man uppfattade att 
personer i omgivningen kände ogillande inför den närstående p g a överkonsumtionen 
av alkohol. Den försämrade självbilden kunde ta sig uttryck i självkritik och även 
skuldbeläggande hos sig själv för saker som hänt (Orford, Velleman et al., 2010). 
 
Orford, Natera et al. (2005) beskriver att deras studie visade att förändrad personlighet 
och beteenden hos en närstående med mental fysisk eller mental ohälsa generellt, 
utgjorde starka utlösande faktorer för stress hos deras anhöriga. De beskriver vidare att 
dessa faktorer upplevdes som svårast att hantera och att de riskerade att underminera 
både självförtroendet och påverka den anhörigas hälsa negativt. 
 

Coping-strategier hos anhöriga till närstående som överkonsumerar alkohol. 
Orford, Velleman et al. (2010) beskriver att deras utgångspunkt i SSCS-modellen är att 
anhöriga möter en svår uppgift i att försöka förstå vad som går fel i familjen och ur det 
också förstå vad man ska eller kan göra åt det. Ett centralt dilemma blir att avgöra hur 
man ska reagera i situationen. De använder här begreppet coping, och innefattar i detta 
den anhörigas reaktioner och strategier att hantera den närståendes överkonsumtion av 
alkohol och dess konsekvenser för sig själv och familjen. I enlighet med Lazarus och 
Folkman (1984) menar de att dessa reaktioner kan vara mer eller mindre produktiva när 
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det gäller att hantera den belastning de själva eller andra familjemedlemmar, t ex barn, 
upplever. Likaså kan de anhöriga använda sig av både effektiva och kontraproduktiva 
strategier i sina försöka att minska substansanvändandet hos den närstående. 
Grundantagandet i SSCS-modellen är dock att anhöriga inte utgör en maktlös grupp, 
utan att de kan både förbättra sin egen hälsa och ha en påverkan på den närståendes 
substansanvändande (Orford, Velleman et al., 2010).  
 
Orford, Vellman et al. (2010) menar också att socialt stöd påverkar människors hälsa 
gynnsamt och man ser bra socialt stöd som en viktig resurs som också påverkar 
anhörigas förmåga att hantera närståendes alkoholkonsumtion på ett funktionellt sätt. 
Socialt stöd och coping är därför nära sammankopplat i SSCS-modellen (se figur 1, s 6). 
 
Orford, Velleman et al. (2010) beskriver att de i sin studie funnit tre övergripande 
coping-strategier som en person som är bekymrad över en annan persons överdrivna 
beteende, t ex överkonsumtion av alkohol, kan agera utifrån; ”man kan stå ut med det, 
försöka stå upp mot det, eller dra sig undan och försöka behålla sitt oberoende” (fritt 
översatt från Orford, Velleman et al., 2010, s 51, se figur 2, s 9) De bryter sedan ned 
varje övergripande coping-strategi i flera mer specifika sätt att reagera. De föreslår åtta 
reaktionsmönster, men är samtidigt tydliga med att de kan brytas ned i ytterligare sätt att 
reagera och att gränsen mellan de olika sätten inte är tydlig (Orford, Velleman et al., 
2010). 

 

 
Figur 2: Övergripande coping-strategier samt reaktionsmönster hos en person som är bekymrad 
över någon annans överdrivna beteende, t ex överkonsumtion av alkohol (Orford, Velleman et 
al., 2010). 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att, utifrån en fenomenologisk ansats, fånga upplevelsen av 
att vara anhörig till en närstående som överkonsumerar alkohol och vad som upplevs 
problematiskt i situationen. Upplevelsen av att vara anhörig till någon som 
överkonsumerar substanser är bristfälligt beskrivet i tidigare forskning, i synnerhet i en 
svensk kontext, trots att människor som överkonsumerar alkohol är vanligt 
förekommande i samhället. Därför var studiens ambition att belysa hur problemet tar sig 
uttryck för denna i Sverige största grupp av anhöriga till närstående med någon form av 
ohälsa.  
 

 
Frågeställningar 

1. Vilka former av belastning upplever den anhöriga till en närstående som 
överkonsumerar alkohol?  

2. Vilka känslor är förknippade med den belastning den anhöriga till en närstående 
som överkonsumerar alkohol upplever? 

3. Hur mycket upplever den anhöriga att den kan påverka alkoholkonsumtionen 
hos den som överkonsumerar alkohol? 

4. Hur mycket upplever den anhöriga att den kan påverka belastningen den själv 
upplever, som en följd av att en närstående överkonsumerar alkohol? 
 
 

Metod 
 
Metodologiska överväganden 
Undersökningens syfte var att fånga en upplevelse av att vara anhörig till en närstående 
med överkonsumtion av alkohol. Utifrån detta bedömdes en fenomenologisk ansats bäst 
ge svar på frågeställningarna eftersom man genom en sådan design undersöker 
innebörden av upplevda fenomen. Man söker efter den generella mening som 
människor skapat utifrån sina konkreta upplevelser (Patton, 2002). 
 
Författarnas ambition var att målinriktat söka personer som kunde lämna kvalitativ 
informationsrik data för att belysa frågeställningarna. Enligt Patton (2002) så ligger 
styrkan med ett strategiskt urval i den djupgående förståelse som informanterna kan 
lämna. Patton skriver vidare att syftet med strategiskt urval är att det som studeras kan 
belysa frågeställningarna och genom kvalitativ datainsamling så ”kommuniceras en 
upplevelse av någon annans värld genom hans eller hennes egna ord” (fritt översatt från 
Patton, 2002, s 47). Målsättningen var därför att söka så stor heterogenitet i urvalet som 
möjligt avseende demografiska bakgrundsdata hos de personer som slutligen skulle 
delta i studien. Utifrån studiens begränsade omfattning och svårigheten att rekrytera 
intervjupersoner så var det dock nödvändigt att stanna vid det som kan betecknas som 
ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att urvalet bestod av de personer som var 
tillgängliga för intervju. 

 
Undersökningsdeltagare 
Urvalskriterier för deltagande i studien var något av följande: 1) partnerrelation till en 
person som av intervjupersonen uppfattades överkonsumera alkohol, 2) avslutad 
partnerrelation till en person som under tiden för förhållandet uppfattades av 
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intervjupersonen ha överkonsumerat alkohol, 3) släktrelation till en person som av 
intervjupersonen uppfattades överkonsumera alkohol. Under intervjun så ställdes frågor 
kring ungefärlig alkoholkonsumtion som deltagarna uppfattade hos den närstående. Ett 
par av de intervjuade kände ej till konsumtionsmängden och de övriga rapporterade alla 
att konsumtionen låg över riskbruksnivå, vilket innebär för män mer än 14 standardglas1 
per vecka eller 5 standardglas per dryckestillfälle, och för kvinnor mer än 9 standardglas 
per vecka och 4 standarglas per tillfälle (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Dock var 
intervjupersonernas egen uppfattning kring huruvida deras närstående överkonsumerade 
det centrala kriteriet för att inkluderas i studien. 
 
Deltagarna i studien rekryterades på ett antal olika sätt. Anslag sattes upp på olika 
allmänna platser som vårdcentraler, närbutiker, bibliotek, Stockholms Universitet och 
Karolinska Institutet för att annonsera studien. Ett allmänt utskick gjordes till studenter 
inskrivna vid Psykologiska institutionen. Förfrågningar skickades via mail till personer 
som sannolikt kommer i kontakt med personer som kunde bli aktuella för studien, 
såsom handläggare på socialtjänst, terapeuter inom beroendevård och familjerådgivare. 
Personlig kontakt togs med författarnas nätverk av kollegor, tidigare kollegor och andra 
personer som kommer i kontakt med personer som kunde bli aktuella för att delta 
studien. Studien presenterades också för deltagare vid ett självhjälpsmöte för anhöriga 
som organiseras av anhörigföreningen Al-anon. Intervjupersonerna söktes i 
sammanhang där man kunde förvänta sig heterogenitet avseende ålder, socioekonomisk 
bakgrund och kön, eftersom det för författarna var känt att vissa av författarnas 
professionella kontakter kom i kontakt med många anhöriga där demografiska data hos 
de anhöriga skiljde sig åt. Ambitionen var inledningsvis att begränsa urvalet till 
personer som idag lever i en partnerrelation med en person som överkonsumerar 
alkohol. Det var dock svårt att rekrytera så urvalet vidgades till att även ta in personer 
som har separerat, men tidigare levt i en sådan partnerrelation samt personer med en 
släktrelation till en person som överkonsumerar alkohol. 
 
När rekryteringen efter intervjupersoner avslutades så hade nio personer uttryckt 
intresse att delta, men bara sju fullföljde intervjun eftersom två avbröt sitt deltagande. 
Skälen till detta var 1) att man inte ville bli påverkad eftersom relationen var ny och 2) 
att man inte orkade med att genomföra intervjun just då.  

 
Intervjupersonernas bakgrundskarakteristika. Alla de intervjuade var kvinnor. 

Medianåldern var 46 år, fördelat enligt följande; 29, 43, 43, 46, 47, 47 och 57 år. Två av 
de intervjuade levde fortfarande i en relation med sin partner, medan fyra av de 
intervjuade hade separerat. En av de som fortfarande levde i relationen var i ett skede 
där hon planerade att avbryta relationen vid tillfället för intervjun. En av 
intervjupersonerna skiljde sig från de övriga eftersom hon var anhörig till en bror som 
överkonsumerar alkohol. Fyra av de intervjuade hade barn tillsammans med den partner 
som överkonsumerar alkohol. En av de intervjuade hade barn sedan en tidigare relation 
och två av de intervjuade hade ej barn. De intervjuade hade alla utom en fast 
sysselsättning. En var student, en egen företagare och tre var anställda inom 
tjänstesektorn. En uppbar sjukersättning p g a kroniskt fysiskt funktionshinder. De var 

																																																								
1	1 standardglas innehåller 12 g ren alkohol vilket motsvarar 15 cl bordsvin, 33 cl starköl, 50 cl folköl eller 4 cl starksprit 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010).	
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alla bosatta inom storstockholmsområdet. För att försäkra intervjupersonernas 
anonymitet så har inte deras specifika yrken angivits eller andra utpekande 
bakgrundsdata. Hänsyn har tagits till att ingen ska kunna identifieras genom de citat 
som valts för att illustrera teman. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes av en författare utan den andres deltagande under intervjun. 
En av författarna genomförde 4 intervjuer, och den andra 3 intervjuer. För att öka 
samstämmigheten mellan de två intervjuarna så bedrevs intervjuerna semi-strukturerat, 
med en i förväg formulerad intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuguiden utformades 
genom att författarna var för sig formulerade frågor, vilka sedan kategoriserades inom 
olika ämnesområden; 1) allmän information, 2) hur den intervjuade upplever att 
alkoholkonsumtionen hos den närstående påverkar levnadssituationen, 3) hur den 
intervjuade har försökt att påverka belastningen de upplever och slutligen 4) tidigare 
erfarenheter av att vara anhörig. Eftersom intervjupersonerna har haft olika relation till 
den som överkonsumerar alkohol så har intervjuguiden anpassats utifrån aktuell status i 
relationen, t ex ändrades tempus i frågorna när intervjun skedde med en person som ej 
längre levde i relationen, och i den intervju som rörde den som var bror så byttes ordet 
partner ut till anhörig. I övrigt var frågorna de samma som i den ursprungliga 
intervjuguiden. 
 
Alla deltagare som genomförde intervju fick möjlighet att välja plats för intervjun. De 
alternativ som fanns att välja på var besöksrum på någon av författarnas arbetsplatser, 
ett rum på Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet, ett besöksrum i lokaler 
i centrala Stockholm, hemma hos den intervjuade eller någon av författarna, rum som 
den intervjuade själv ordnade t ex via deras egen arbetsplats, alternativt via FaceTime 
eller Skype för de personer som inte hade möjlighet att bli intervjuad i 
storstockholmsområdet. Två av intervjuerna skedde utanför besöksrum på någon av 
författarnas arbetsplatser. Av praktiska skäl önskade en intervjuperson att bli intervjuad 
i hennes eget hem och en person önskade bli intervjuad i avskilt rum på hennes 
arbetsplats. 
 
Apparatur och material 
En ljudinspelning gjordes vid intervjutillfällena och ljudinspelningarna överfördes till 
USB-minne som förvarades i låst arkivskåp. Intervjuerna transkriberades ordagrant i 
ordbehandlingsprogram. Transkriberingarna skrevs ut i pappersform och förvarades i 
samma låsta arkivskåp. Transkriberingarna från intervjuerna var det material som 
användes för analys och kodning. 
 
Etiska överväganden 
Samtliga intervjupersoner informerades före intervjuerna skriftligt om syfte med studien 
i särskilt dokument med deltagarinformation som skickades via mail. 
Deltagarinformationen beskrev att deltagande i studien var helt frivilligt och att man när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande, att intervjuerna skulle spelas in och hur 
materialet skulle hanteras efteråt, att inga identifierbara uppgifter skulle komma att 
finnas med i den slutliga rapporten, samt vilka som var ansvariga för studien. De 
informerades också om att ersättning för deltagande ej utgick, mer än att samtliga 
intervjupersoner erhöll en biobiljett som tack för sitt deltagande. I samband med 
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intervjuerna så repeterades informationen och muntligt samtycke till att delta 
inhämtades. 
 
De risker med deltagande som övervägdes före intervjuerna påbörjades var att frågorna 
kunde uppfattas som känsliga, vilket hanterades genom att informera intervjupersonerna 
att de fick avstå att svara på frågor om de upplevde att de inte ville dela med sig av 
svaret. De informerades också om att de fick avbryta intervjun om de önskade under det 
den pågick. I samband med rekrytering av intervjupersoner så framkom också att 
personer som levde i en relation med någon som överkonsumerar alkohol kunde känna 
en rädsla för att bli påverkade av att bli intervjuade. Detta hanterades på så sätt att deras 
önskan om att avbryta sitt deltagande ej ifrågasattes från författarna och inga 
påtryckningar till att delta skedde, utan en förståelse för deras beslut förmedlades 
omgående. 
 
Samtliga intervjupersoner har informerats om att de varit välkomna att kontakta 
författarna efter intervjuerna om frågor eller funderingar kommit i efterhand. De har 
också erbjudits rådgivning kring var de kan söka professionellt stöd i sin situation, 
utöver sådant som intervjuarna kunnat erbjuda vid intervjutillfället.  
 
Studiens ämne berör ett stort antal människor och utifrån det så bedömde författarna att 
frågan är central att belysa för att förbättra förhållandet för de personer som är anhöriga 
till en närstående med överkonsumtion av alkohol. 

 
Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, med tecken för intonation och längre pauser. I 
enlighet med metoden tematisk analys identifierades och analyserades återkommande 
mönster i data som framkommit i intervjuerna (Patton, 2002). Materialet blev mellan 
17-48 sidor per intervju. I det första steget så lästes materialet igenom flera gånger och 
intervjuarna gjorde sig på så sätt bekanta med innehållet. I nästa fas, analysarbetet, 
plockades delar ur texten med relevant information utifrån frågeställningarna, så kallade 
meningsbärande enheter, ut i en intervju i taget. Detta gjordes av båda författarna var 
för sig utan kännedom om vilka meningsbärande enheter som den andra författaren tog 
fram. Efter det jämförde författarna de meningsbärande enheter de var för sig tagit fram 
i respektive intervju och dessa överensstämde mycket väl. Därefter sorterades de 
meningsbärande enheterna under olika övergripande, sammanfattande begrepp, initial 
kod, i en tabell. De ursprungliga koderna kategoriserades sedan i olika svarsteman. I 
tabell 1 visas exempel på hur citat ur texten har kodats och sedan kategoriserats. Den 
sista intervjun gjordes sent under analysprocessen och vid genomgång av data i den 
intervjun framkom ej nya koder varför materialet bedömdes som mättat av författarna. 
Ansatsen under kodandet var inledningsvis induktiv för att upptäcka mönster, teman 
och kategorier i intervjumaterialet. Därefter har en deduktiv ansats använts för att 
koppla det som framkommit i intervjuerna till det ramverk som beskrivits i tidigare 
teorier (Patton, 2002). 
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Citat Initial kod Underkategori Tema 

”Sen har ju jag tagit avstånd 
för att jag inte vill ha kontakt 
med människor som dricker” 

Avståndstagande Avstånd/distans Coping 

”Sen så betalade jag hans 
räkningar ett år efteråt” 

Praktiskt stöd Omsorg Coping 

”Jo, jag försökte ju 
egentligen, att köpa alkoholfri 
öl, som jag såg att flera 
vänner till oss kunde dricka” 

Begränsar 
alkoholmängden 

Kontroll Coping 

”Det kanske är min största 
svaghet att jag faktiskt inte 
har bett om hjälpen, för att 
jag skäms också” 

Ber inte om hjälp 
för att skäms 

Skam Känslor 

 
Tabell 1: Exempel på hur meningsbärande enheter har kategoriserats i koder, underkategorier 
och teman. 
 
Författarnas förförståelse 
Forskningsansatsen var fenomenologisk vilket krävde en medvetenhet om hur 
författarnas förförståelse kunde påverka resultatet i studien. Som till exempel på vilket 
sätt författarnas värderingar inverkade på hur de interagerade under intervjun och hur 
materialet tolkades i analysprocessen (Denscombe, 2010). Författarna har olika 
erfarenhet av beroendeproblematik då en har arbetat med behandling inom 
beroendevård och har erfarenhet av möten både med personer med överkonsumtion av 
alkohol och deras anhöriga i sin profession. Båda har dock inom ramen för sina arbeten 
inom psykiatri och socialtjänst kommit i kontakt med anhöriga på olika sätt. Utöver 
detta så har båda utbildning i kognitiv beteendeterapi. Dessa erfarenheter kan ha 
påverkat arbetet med studien t ex genom att förförståelsen har färgat utformandet av 
frågor och tolkningen av resultatet. För att förhålla sig till detta utarbetades en 
intervjuguide för att undvika ledande frågor. För att triangulera materialet så 
extraherade författarna var för sig fram meningsbärande enheter från transkriptionerna.  
Därefter jämfördes dessa och bedömdes ha god överensstämmelse, eftersom samma 
meningsbärande enheter plockats ut av respektive författare. 
Utöver detta har båda författarna sökt efter motstridigheter i intervjupersonernas svar. 
Detta minskar risken för att egna värderingar har genomsyrat redovisningen av 
resultatet (Denscombe, 2010).  
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Resultat 
 
Resultatet redovisas med varje frågeställning som rubrik och som underrubriker 
redovisas de teman och underkategorier som framträtt i relation till respektive 
frågeställning. 
 
 
Frågeställning 1: Vilka former av belastning upplever den anhöriga till en närstående 
som överkonsumerar alkohol? 
Intervjupersonerna beskrev flera belastande faktorer. De teman och underkategorier 
som framträdde inom detta område var:  
 

Teman Underkategorier 

Relationen till den närstående − Kommunikationssvårigheter 
− Olika bild av problemet 
− Brist på tillit 
− Personlighetsförändring 

Sociala relationer och nätverk − Minskat socialt umgänge 
− Attitydskillnader till alkohol 

Hälsa − Fysiska symptom 
− Psykisk belastning 

Arbete − Begränsad karriärutveckling 
− Minskad stresstolerans 

Barn − Ensamhet i föräldraskap 
− Barnen påverkas 

 
 
Tema: Relationen till den närstående 
Ett område där intervjupersonerna beskrev en påverkan och belastning var inom 
relationen till den som överkonsumerade alkohol. 

 
Kommunikationssvårigheter. 

Svårigheter i kommunikationen kunde ta sig uttryck i att intervjupersonerna inte kände 
samma samhörighet med den närstående p g a att den var påverkad av alkohol. En av de 
intervjuade beskrev  
 

”Det blev ju inte samma kontakt, alltså att leva med någon som är påverkad 
nästan jämt och ständigt, det blir ju inte samma samtal, samma relation.” 

 
Konflikter och aggressivitet kunde också vara vanligt förekommande i 
kommunikationen med den närstående. ”Då drack hon lite till och då gick det över den 
här gränsen att det blev otrevligt, och då gick det ut över mig”. 
 
 



 16	 	
	

Olika bild av problemet. 
Något som var tydligt hos intervjupersonerna var att bilden huruvida 
alkoholkonsumtionen utgjorde ett problem eller inte, skiljde sig mellan den anhöriga 
och den närstående. När den anhöriga påtalade problemet för sin partner eller bror så 
möttes hon av försvar av olika slag, t ex att den som överkonsumerade påtalade att det 
var hos den anhöriga problemet låg.  
 

”Jag försökte väl prata, men det var ju väldigt känsligt också, då slog det 
tillbaka direkt på mig, att jag var känslig, eller att … ja… att det var inte 
hon som hade problem, utan att det kanske var jag som hade problemet, 
som var känslig.” 

 
Brist på tillit. 

Upptäckten att den närstående smög med sitt drickande, i kombination med brutna 
löften om minskad alkoholkonsumtion eller att man skulle sluta dricka alkohol, skapade 
enligt intervjupersonerna tillitsbrist. 
 

”Framför allt det jag tycker är värst är ju att jag inte litar på honom… 
framför allt när det kommer till drickandet. Han kan ju verkligen säga att 
– Jag har inte druckit någonting, fast (skratt) jag vet att han har gjort det, 
och verkligen hålla fast vid att han inte har det. Han kan ju verkligen 
ljuga vad gäller det.” 
 

En av de intervjuade beskrev att hennes partner vid upprepade tillfällen bett om 
förlåtelse, men att det inte ledde till förändring. Hon beskrev också att hon inte helt 
kunde sudda ut de upprepade besvikelserna. 

 
”Sen fick hon dåligt samvete för det var inte mitt fel, och så ska det sägas 
förlåt, men alla de här förlåten man har fått, till slut så, ja det är som den 
där jämförelsen man säger, man ska kasta en tallrik i golvet, men även 
om man klistrar ihop den, så är inte den samma tallrik som den är från 
början.” 

 
Flera av de intervjuade beskrev dock att det gick i cykler. Ibland kunde den närstående 
dagen efter alkoholkonsumtionen enas i den anhörigas beskrivning av problemet, och 
var mottaglig för idén om att en förändring behövde ske. I ett sådant läge så beskrevs en 
hög tilltro till den närståendes löften om förändring. Dock kunde denna gemensamma 
bild vara förändrad bara efter några dagar, eller också smög sig drickandet tillbaka 
successivt igen. Den anhöriga såg sig själv vara i samma sits som före det var tal om 
förändring. 

 
”När han mår bra… och går in i det och lovar saker och det, så tror jag 
på det… stenhårt, varje gång, så tror jag på det: ”det har förändrats, det 
är väl klart att vi ska köra, att vi ska kämpa” och så gör man det. Och sen 
är det bra ett tag. Sen är man inne i det där igen. Då är man redan inne i 
det liksom. Så då går det ett år till med upp och ned och hit och dit.” 
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Personlighetsförändring. 
En belastning som alla de intervjuade tog upp var att den närstående förändrades som 
person under påverkan av alkohol. Flera av de intervjuade beskrev att den närstående 
hade egenskaper som t ex snäll och omtänksam i nyktert tillstånd. ”Jag tycker det är en 
fantastisk människa på många sätt” och ”min man är den absolut snällaste person som 
jag känner”. En av de intervjuade beskrev detta som en extra svår belastning i relation 
till den närstående. ”Om det bara vore det jobbiga, och säg att han bara vore elak, och 
inte vore… det är ju därför som är så jobbigt, med just de där växlingarna.” 
 
Tema: Sociala relationer och nätverk 
Intervjupersonerna beskrev att även relationen till andra i nätverket påverkades negativt.  
Olika svårigheter kunde t ex uppstå i interagerandet med släkt och vänner. 
 

Minskat socialt umgänge. 
Flera av intervjupersonerna beskrev minskade sociala kontakter p g a den närståendes 
alkoholkonsumtion. Detta kunde vara en följd av flera orsaker. Framför allt så beskrev 
några av de intervjuade att de tackade nej till sociala aktiviteter p g a att man inte ville 
att omgivningen skulle se problemet. Den anhörige undvek situationer där det fanns risk 
att den närstående kunde bli socialt hämmad p g a överkonsumtion. En av de 
intervjuade beskrev det som att ”även i normala fall så är han inte nödvändigtvis 
världens mest socialt begåvade människa … vad man säger och vad man inte säger. 
Detta blir inte bättre när han fått i sig en större mängd alkohol.” Några beskrev också att 
det inte var ett helt medvetet val att dra sig undan sociala kontakter, men att de i 
efterhand kunde se att de gjorde det valet för att det i stunden kändes lättare. 
 

”Jag drog mig undan, när jag tänker på det, många av de tidigare vänner 
och bekanta som jag hade… jag vet inte om det var ett frivilligt val för 
att det var lättare för mig att lämna dom som hade sett mig innan jag 
träffade honom. På något sätt … tror att det faktiskt var så.” 
 

De fem intervjupersoner som har barn rapporterade också att man p g a ökat ansvar över 
barnet hade mindre tid över till umgänge med vänner och sociala kontakter. 
 

”I och med att vi har ett gemensamt barn då… han finns ju faktiskt inte 
där ibland, så det blir ju alltid att jag måste hela tiden vara beredd på att 
hoppa in oavsett och när som helst, och det gör ju att … jag väljer att 
tacka nej till saker ibland för att jag inte kan få ihop, få ihop det, pusslet. 
Det går liksom inte.” 

 
Attitydskillnader till alkohol. 

Skillnader i attityder mellan vänskapskretsarna eller inom familjen gjorde att de 
intervjuade inte kände samhörighet med den närståendes vänner, eller sin egen familj. 
Några av intervjupersonerna beskrev en önskan om att umgås med vänner utan att 
alkohol serverades. Samtidigt beskrevs också av flera att den som överkonsumerade 
alkohol inte deltog i sådana aktiviteter där inte alkohol var ett inslag, vilket gjorde att 
några av intervjupersonerna deltog i aktiviteter med andra på egen hand. 
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”Söndagskalas, det var helt värdelöst, -Det går ju inte jag på bara, ... Det 
ska alltid vara fredag eller lördag, det ska vara vin inblandat annars är det 
ju inge roligt, och då fick ju jag gå själv.” 

 
Att den närstående valde att delta eller valde att inte delta i olika aktiviteter kunde dock 
bli ett bekymmer utifrån flera olika aspekter. En av de intervjuade beskrev det som en 
lättnad i vissa fall när partnern valde att inte följa med, även om det också blev en sorg 
att inte dela aktiviteter med sin partner. 
 

”Och där när vi ska göra saker och det inte är alkohol inblandat, då väljer 
han att inte följa med också. Och så ibland väljer han att inte följa med 
när det är alkohol också eftersom han vet att han inte kan, att det inte 
funkar, så att det blir ju problem åt alla håll och kanter… någonstans 
känns det som att jag har varit ensamstående med barnet väldigt mycket, 
för att jag gör väldigt mycket ensam… Och ibland så kan jag ju, ibland 
så önskar jag att han inte ska följa med för det blir lättare att vara borta 
ibland … och det blir också en sorg.” 

 
Tema: Hälsa 
Både fysiska symptom och en psykisk belastning beskrevs av flera intervjupersoner 
som en följd av den närståendes överkonsumtion av alkohol. 

 
Fysiska symptom. 

De intervjupersoner som hade levt längre i relationen med den närstående rapporterade 
vissa fysiska symptom som de själva kopplade till att partnern överkonsumerade 
alkohol. Dessa var konstant stresspåslag, trötthet, hjärtklappning och sömnproblem. 
 

”Det var väl de gångerna hon var… påverkad mycket på kvällarna så där, 
eeh… det är klart att då kunde man ligga vaken och vara lite orolig för 
att det skulle hända, man låg och lyssnade liksom och så där, även om 
hon blev inte hotfull eller något sådant men … man var ju ändå lite på 
sin vakt ... är spisen avstängd? och är värmeljusen släckta? hon kunde 
liksom dra om kring lite så där på natten.” 

 
Även magbesvär kopplades till att vara en reaktion på stresspåslag till följd av partnerns 
alkoholdrickande, vilket i sin tur ledde till frånvaro från arbetet. ”Jag har ju en 
jättekrånglig mage. Den blir ju påverkad direkt. Så därför har jag faktiskt varit 
sjukskriven lite grand nu, för att magen pajade ur totalt.” 
 
En av de intervjuade utreddes, när hon levde i relationen, noggrant för sina symtom utan 
att det fanns en somatisk grund och remitterades till kuratorssamtal. Dessa upplevdes 
tyvärr inte som hjälpsamma. 

 
Psykisk belastning. 

Psykiskt beskrev alla intervjupersonerna en ökad belastning till följd av att den 
närstående överkonsumerade alkohol. Intervjupersonerna försakade t ex i olika grad 
egna intressen och behov. En av deltagarna beskrev det som att hon hade så stort fokus 
på partnerns problem att hon inte tänkte på vad hon själv behövde. 
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”Det var liksom i fokus hela tiden. Att rädda upp det här, vilket jag inte 
tror att man kan själv, så att, nej… tänkte nog inte att det var ett så stort 
problem… man tänker ju mer på att det är den som har problem, den 
behöver hjälp.”  

 
De intervjuade beskrev också hur de försakade både egna fritidsintressen och socialt 
umgänge som de själva ville delta i av olika anledningar. ”Jag skulle vilja gå på den här 
fina specialinbjudningen som jag har fått, därför att jag är duktig på det här, ok hur löser 
jag det här? ... till många saker så tackar jag nej.” 
 
En annan intervjuperson beskrev dock motsatsen, d v s att partnerns alkoholdrickande 
ledde till ökat deltagande i egna fritidsintressen, men även där beskrevs en känsla av att 
glida isär från sin partner. 
 
Flera intervjupersoner beskrev också att egna gränser suddades ut och man förlorade sig 
själv som en följd av att behoven hos den närstående prioriterades. ”Jag var så inne i 
honom hela tiden. Hur han kände. Så jag tänkte aldrig på hur jag mådde.” De gjorde 
bedömningen att när partnern mådde bra så blev situationen bra. ”Jag tappade nog bort 
mig själv lite. Det låter banalt … men det var ju att barnen skulle må bra och att skulle 
funka med jobb och ekonomiskt och sen ska han och barnen… och resten spelade ingen 
roll.” 
 
En av de intervjuade beskrev det som att detta prioriterande av den närståendes behov 
ledde till avtrubbade känslor. 
 

”En av de tunga saker …att jag känner ingenting. Mitt känsloregister är 
noll. Och det har det blivit med åren också att det liksom har slipats av, 
bara för att jag har sett till … att mitt prio ett är att hen mår bra hela 
tiden.” 

 
Något som de som levde i relationen under flera år också beskrev, var att man började 
ifrågasätta sig själv och internalisera en förklaringsmodell som gick ut på att det var hos 
en själv som problemet låg, t ex som överkänslighet, eller att man kom från en annan 
kultur, vilket den närstående hävdade. ”För det är också något märkligt som han gör 
också, han får ju liksom mig… att allt är mitt fel hela tiden. Det är ju liksom det, så till 
slut känns det som allt är ens fel också.” 

 
De personer som inte hade levt i relationen så länge uttryckte dock motsatsen, d v s att 
de istället hade en förståelse för att det inte var deras eget fel att situationen såg ut som 
den gjorde. ”Jag vill inte hamna i den här situationen. Jag känner att, det är fan inte mitt 
fel.” 
 
Tema: Arbete 
Arbetssituationen påverkades på olika sätt. Någon av intervjupersonerna beskrev att 
arbetet fyllde en funktion av att distrahera och ta fokus från den stress man upplevde i 
hemsituationen. Dock beskrev flera intervjupersoner att arbetssituationen påverkades 
negativt p g a den närståendes överkonsumtion av alkohol. 
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Begränsad karriärutveckling. 

En av de intervjuade beskrev att hennes arbetssituation påverkades eftersom hennes 
fysiska symtom i form av trötthet gjorde att hon själv inte trodde att hon skulle klara av 
en tjänst på högre nivå och därför hade hon tackat nej till en befordran. ”Jag kan inte ta 
det jobbet just nu… för det blir ju ett stresspåslag, det går ju inte att komma ifrån, det 
blir det på mig i alla fall.” 

 
Minskad stresstolerans. 

En annan av de intervjuade beskrev att den belastning som hon levde under medförde 
att hon hade svårt att klara av stress på arbetet. ”Och jag har haft en överkänslighet mot 
stress. Jag har levt under en väldig stress tror jag. Och även efter. När det dragit ihop sig 
på jobbet så har det hänt att jag nästan har fallit ihop”. På fråga om den intervjuade fick 
frågor om sitt mående eller stöd från sin arbetsgivare så visade det sig att arbetet vid ett 
tillfälle erbjöd samtal på grund av den intervjuades stress, men hon upplevde då att det 
var viktigt att bara ta upp saker i jobbsituationen som påverkade henne. ”Och då vet jag 
att jag var jättenoga att fick jag gå via jobbet så var det jobbrelaterade saker jag pratade 
om.”  

 
Tema: Barn 
Relationen till barnen påverkades på olika sätt och de faktorer som intervjupersonerna 
upplevde belastande beskrivs nedan. 

 
Ensamhet i föräldraskap. 

De intervjupersoner som har barn beskrev genomgående att de kände en ensamhet i sitt 
föräldraskap. Det saknades tillit till att den andra föräldern kunde fullgöra sitt 
föräldraskap och även vid de tillfällen som de lämnade över ansvaret för barnet till den 
förälder som överkonsumerade alkohol så blev det svårt att koppla av. Det beskrevs 
som att ha ständig jourberedskap. ”Man blir väldigt trött av det att alltid ha kontrollen, 
och att allting ska vara juste och, ja, det är som om man går runt och har jour hela 
tiden.” 

 
Barnen påverkas. 

Insikten att barnen påverkades av partnerns alkoholkonsumtion upplevdes också som 
något som väckte sorg och utgjorde en belastning. ”Otroligt ledsamt, är det så här. För 
hon har ju tyvärr tagit en stor smäll… Det är ju inte bara, det skadar ju de större barnen 
också.” Flera intervjupersoner beskriver hur de känt skuld för hur man hanterat 
situationen gentemot barnen och man rapporterade också hur man hållit tillbaka känslor 
för att skydda barnen. ”Jag vet inte egentligen hur mycket jag har skyddat honom. Har 
det varit till godo eller ondo? Jag låtsades i många år att presenter var från både mig och 
honom.” 
 
Två av de intervjuade beskrev dock hur just insikten om att barnen påverkades gav kraft 
att agera för att minimera denna påverkan, vilket ledde fram till separation. ”Men jag 
såg aldrig någonsin att det var en anledning för mig att gå förrän barnen blev större och 
det blev ett problem där.” 
 



 21	 	
	

”Han (barnet, författarnas förtydligande) förstår ju inte att det är 
alkoholen som gör att det, men det började ju lite, du ska inte dricka öl, 
du ska inte skrika på mamma, du ska inte var elak mot mamma nu får du 
skärpa dig, lite. Det var ju där det började. Då när jag såg det, då vart det 
ju ännu starkare, att det här är inge bra… Det här kommer ju han att 
märka av det här.” 

 
 
Frågeställning 2: Vilka känslor är förknippade med den belastning den anhöriga till en 
närstående som överkonsumerar alkohol upplever? 

 

Tema Underkategorier 

Känslor − Skam 
− Rädsla 
− Ilska 

o Gentemot den närstående 
o Gentemot omgivningen 

− Sorg  
− Glädje 

 
Tema: Känslor 
Ett tema som var framträdande i intervjupersonernas berättelser var olika känslor som 
var ofta förekommande och dessa specificeras nedan som underkategorier till detta 
tema. 
 

Skam. 
Alla intervjupersoner rapporterade om flera situationer som aktiverade skam hos dem 
själva. De intervjuade beskrev att de skämdes i sociala sammanhang om den närstående 
var påverkad av alkohol. 
 

”Jag hatade (med betoning) alla fester för det blev alltid fel. Han blev 
alltid såhär… pinsamt och jobbigt och det blev aldrig roligt… Han gick 
och prata konstigt och sa saker… ingen förstod honom. Han är rätt 
trevlig och social normalt, men han blev en helt annan människa när han 
drack. Säga konstiga saker till människor och klämde någon för hårt på 
handen, eller gör sig lite till… folk tyckte inte han var speciellt rolig då.” 
 

Även på offentliga platser så skämdes de intervjuade och att ha barn med kunde öka 
känslan av skam eftersom man själv ansåg att det inte var ok att uppträda berusad 
tillsammans med barn. En av intervjupersonerna uttryckte ”det var ju pinsamt många 
gånger också… han kunde stå och gasta på flygplatsen när vi hade barn med oss, och 
man skämdes ju ihjäl liksom.” 
 
De upplevde också att det var skamligt att prata om sin situation eftersom de upplevde 
att man uppfattades som en svag person som inte lämnar sin partner på en gång 
eftersom personen dricker för mycket alkohol. En av de intervjuade jämförde det med 
att omgivningen ansåg att det var lika självklart att avbryta relationen, som när man blir 
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utsatt för våld av sin partner. ”Det är en svaghet att inte gå. Det är lika med en kvinna 
som blir misshandlad.” 
 
Även om konsekvenserna av alkoholkonsumtionen inte var en direkt följd av 
alkoholpåverkan i stunden, så kunde det också ge en anledning till att skämmas. En 
intervjuperson beskrev t ex att hon inte kände tillit till den andra föräldern när det gällde 
ansvar för barnet. Det ledde i sin tur till att hon inte bad andra om hjälp p g a att hon 
skämdes över partnerns tillkortakommanden. 
 

”Och sen ibland så blir det så här att, nämen, jag orkar inte fråga mamma 
eller jag orkar inte fråga syrran jag kan inte hålla på och tynga ned dem 
också. Det kanske är min största svaghet att jag faktiskt inte har bett om 
hjälpen, för att jag skäms också, för att hon har ju faktiskt en pappa som 
hon kan vara hos.” 

 
Rädsla. 

En konstant eller ofta förekommande rädsla var något som var gemensamt för flera av 
intervjupersonerna. Utlösande faktorer var dels den närståendes förändrade beteende vid 
onykterhet. Intervjupersonerna beskrev allt ifrån en allmän otrygg känsla och oro för 
konsekvenser för barnet till rädsla. ”Jag känner mig otrygg liksom … ja när hon var 
onykter så att säga och när det blir så ofta.” Men också rädsla för att själv eller barnen 
skulle bli utsatta för aggressivt beteende. ”Så fort jag säger något så kan han - Håll 
käften, (skriker till). Alltså, väldigt så där, väldigt som att ha en arg krokodil hemma. Så 
fort jag säger någonting… jag tassar på tå.”  
 
En annan orsak till att intervjupersonerna kände rädsla var att man upplevde ökad risk 
för att den som överkonsumerade alkohol kunde förolyckas, skadas eller dö i 
abstinenssymptom. ”Det gör mig orolig att, antingen att han ska få fysiska skador av 
alkoholmissbruket och eller att han ska råka ut för någon typ av olycka.” 
 

Ilska. 
Ilska var också en känsla som alla intervjupersonerna rapporterade att var närvarande i 
stor utsträckning. 

 
Ilska gentemot den närstående. Några av intervjupersonerna beskrev att ilskan var mer 
närvarande i början av relationen. ”Det är väldigt mycket ilska och aggression. Vi har 
haft väldigt mycket bråk om det här.” Några beskrev också att känslan av ilska gav 
handlingskraft att avsluta relationen till skillnad från sorg eller rädsla. Däremot kunde 
de i stunden tvingas hålla tillbaka sin ilska för att skydda barn. ”Så mycket ilska… åhh 
jäklar om jag inte haft (barnet) i närheten så oj, oj, oj då hade han fått höra mycket 
ilska.” 
 
Flera intervjupersoner beskrev också att ilskan utlöstes av en känsla av att man inte 
kunde påverka situationen. ”Det är mycket ilska över att inte kunna ändra situationen.” 
Men också av beteenden hos den närstående och konsekvenserna av att hen 
överkonsumerade alkohol. I följande citat så beskrevs också hur ilskan kunde fungera 
som en sekundär känsla för att maskera rädslan över att den närstående kunde fara illa  
t ex p g a alkoholförgiftning. 
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”Och jag lackade ur totalt. - Du har spytt! Du Torkar! Jag tänker inte 
göra det där. Nu sätter du igång och torkar! Varenda bit av spyan ska 
bort från hallen och utanför. Här ska vara totalt fläckfritt! Och sen ska du 
sticka fingrarna i halsen och fortsätta spy i toalettstolen och sen så ska du 
duscha, borsta tänderna och sen ska vi se till att vi lägger dig i framstupa 
sidoläge. Och sen tillbringade jag den natten med att försöka se till att 
han inte skulle kvävas av sina spyor, om han skulle spy igen.” 

 
Ilska gentemot omgivningen. En av de intervjuade rapporterade hur ilskan även kunde 
riktas mot vården för att hon ansåg att de inte gav rätt vård, eller p g a nedlåtande 
attityder som förmedlades från vården. Ilskan kunde också riktas mot andra i 
omgivningen som t ex inte begränsade tillgång på alkohol. 
 

”Och det gör mig så förbannat arg … så kommer dom inte att få någon 
hjälp. För då kommer dom bara hänvisas till att -Du ska inte göra droger, 
du ska inte dricka alkohol, du ska inte blablabla. Och sen så där kommer 
då nästa steg att det är dels väldigt svårt att få hjälp för de här sakerna. 
Otroligt svårt att få hjälp för de här sakerna!”  

 
Några intervjupersoner beskrev att flera känslor kunde uppstå samtidigt. Skam och 
skuld och ilska sammanblandades. Ilskan och maktlösheten kunde leda till en önskan 
om att bli befriad i situationen, vilket i sin tur kunde väcka skuldkänslor. ”Och hur jag 
önskade och hoppades att han skulle dö… så vi skulle bli fria på något sätt.”  
 

Sorg. 
En känsla som intervjupersonerna beskrev var förknippad med förlust av relationen till 
en betydelsefull person var sorg.  

 
”Sorg över förlusten av relationen med en bror, för det är ju en förlust 
även om man hoppas på, han kommer ju inte att vara där. Det är ju som 
att någon dör, för mig, alltså emotionellt är han död… jag tänker så. Sen 
får folk tycka vad dom vill. Men för mig, han finns ju inte för mig.” 
 

Att den person, som en av de intervjuade också visste att han hade många goda sidor, 
valde att inte ta vara på sitt liv utlöste också sorg. ”Och att jag faktiskt någonstans 
önskar och vill så otroligt gärna… det är en jättejätte sorg.” Likaså kände flera 
intervjupersoner sorg p g a  förlust av gemensamma aktiviteter tillsammans med sin 
partner, samt en sorg över att man själv upplevde att man hade gjort allt för att rädda 
relationen, men partnern inte såg det så. ”För det mest ledsamma det är ju det att jag har 
försökt någonstans att få det här att fungera, fast han tycker ju inte det.” 
 

Glädje. 
Hos flera intervjupersoner aktiverades glädje där hoppfullhet om förändring uppstod. 
”Jo men ibland så fick jag lite hopp.” ”Tack gode gud, så verkar det ha fungerat att ha 
dragit ned på alkohol … det är en ganska stor skillnad. I min mans fall, så tror jag att … 
han troligtvis kommer att kunna bli bra.”  
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Frågeställning 3: Hur mycket upplever den anhöriga att den kan påverka 
alkoholkonsumtionen hos den som överkonsumerar alkohol? 
Intervjupersonerna rapporterade att flera försök gjordes för att försöka påverka den 
närstående att minska sin alkoholkonsumtion. Nedan redovisas först de strategier som 
var mest framträdande i intervjupersonernas berättelser, samt därefter en redogörelse för 
hur de upplevde möjligheten att påverka den närstående att dricka mindre. 
 

Teman Underkategorier 

Coping-strategier för att påverka 
alkoholkonsumtionen 

− Påtala problemet 
− Ta på sig ansvar för förändring 
− Kontrollera och begränsa tillgänglighet 

Upplevelse av att kunna påverka sin 
närstående att minska alkoholkonsumtionen 

− Upplevelse av framgång 
− Maktlöshet 

 
 

Tema: Coping-strategier för att påverka alkoholkonsumtionen 
Intervjupersonerna beskrev olika coping-strategier de använde för att försöka påverka 
sin partner eller bror att dricka mindre alkohol.  

 
Påtala problemet. 

Den vanligaste strategin som flera intervjupersoner beskrev var att de försökte påtala 
problemet för den närstående och försökte påverka denne att söka vård. ”Han var 
väldigt svår till att få att ta tag i förändringar. Jag jobbade jättemycket på att han på alla 
plan skulle ta hand om sig själv.” 

 
Ta på sig ansvar för förändring. 

Intervjupersonerna beskrev också att de tog på sig ansvar för den förändring som de 
önskade att deras närstående skulle göra och att detta visade sig både genom att de 
visade omsorg, sökte upp vårdkontakter till sin partner, samt att de på olika sätt löste 
praktiska problem som den närstående hade. ”Jag bar ju ansvaret och jag tog hand om. 
Det var liksom mitt ansvar på något sätt, kände jag och han tyckte nog liksom, han red 
med.” En person beskrev också att själva upplevelsen att som anhörig kunna påverka 
ökade känslan av ansvar. ”På ett sätt vore det skönare om jag inte kunde påverka därför 
att då hade jag bara kunnat tvätta händerna och säga ”det här är inte mitt ansvar.” 
 

Kontrollera och begränsa tillgänglighet. 
Strategier som att upprätta muntliga och till och med skriftliga avtal med sin närstående 
om att hen inte skulle dricka alls, eller dricka mindre alkohol rapporterades av flera 
intervjupersoner. 
 

”Om vi ska gå bort tillsammans så dricker han inte längre, utan då tar 
han, kör han bil. Så det är en deal vi gjort sedan ett år, ett halvår tillbaka. 
Så det har han väl köpt nu. Men det var också en kamp och få honom 
och göra det. För det har jag försökt med flera gånger, men så har det 
slutat med att han suttit och druckit i alla fall.” 
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Även att begränsa alkoholen hemma rapporterade en av de intervjuade var en strategi 
för att hålla nere konsumtionen av alkohol hos den närstående. ”Som en sån sak att jag 
har gömt alkohol, eller tagit bort alkohol. Det har ju varit en utav de sakerna vi har 
gjort, gemensamt gjort upp dessutom, det ska inte finnas någon alkohol hemma, jag tar 
bort alkoholen.” 
 
Tema: Upplevelse av att kunna påverka sin närstående att minska alkoholkonsumtionen  
Intervjupersonerna beskrev att de upplevde varierande framgång i sina försök att 
påverka så alkoholkonsumtionen minskade. 
 

Upplevelse av framgång. 
De flesta intervjupersonerna beskrev att försöken att påverka och ta ansvar för den 
närstående inte var framgångsrika på längre sikt. Tillfälligt kunde partnern minska sin 
alkoholkonsumtion, men succesivt ökade konsumtionen igen. En intervjuperson beskrev 
att till följd av detta så stegrades ett kontrollerande beteenden från hennes sida. 
 

”Jag försökte väl göra såhär (suckar)… jättefånigt… försökte få honom 
att lova att han inte skulle göra så och försökte få honom att förstå att 
han inte kunde ta sådär mycket alkohol att han skulle försöka ta någon 
svagare, mellanöl… att försökte få någon slags kontroll innan. Och 
efteråt var jag alltid jätteledsen. Och då någon gång så gjorde jag till och 
med ett långt avtal med honom som han skulle skriva under.” 

 
Det beskrevs också att när några intervjupersoner ställde krav så blev den närstående 
arg och började smyga med sitt drickande. En av de intervjuade beskriver hur detta 
ökade kontrollstrategierna från hennes sida genom att hon t ex började söka efter spår 
av alkohol. Det beskrevs som en kamp och den onda cirkeln åskådliggörs i följande 
citat: 

”Jag ställde ju mer och mer krav på honom. Och han blev mer och mer 
arg och han gömde det mer och mer… jag tittade i hans muggar. Jag var 
liksom… Ja sista åren. Och jag blev ju jättejobbig tyckte han… - Du vet 
ju vad jag har sagt, vad är det här nu då! Sen låste han in sig på toaletten. 
Han satt där inne jättelänge… Jag tror att han höll på att snusade och 
drack… för att jag kollade honom för mycket.” 
 

En av de intervjuade beskrev ett stort hopp om att den framgång hon upplevt i sina 
strategier att påverka alkoholkonsumtionen skulle komma att hålla i sig till följd av att 
de hade, som hon såg det, funnit den bakomliggande orsaken, depression. 
 

- ”Hur framgångsrikt upplever du att dina försök att påverka har varit? 
- När jag äntligen lyckades fatta vad som var problemet; förvånansvärt 

bra! Just det här att fatta att det var den här djävulska depressionen.” 
 

Maktlöshet. 
Upplevelsen av att kunna påverka beskrevs av flera intervjupersoner vara störst i början 
när de hade identifierat problemet, medan känslan av att kunna påverka minskade med 
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tiden och till slut beskrevs en känsla av att inte kunna påverka alls. ”Maktlös, jag tror 
inte att det finns någonting jag kan göra.”  

 
Kontrollerande strategier ledde på längre sikt till en känsla av maktlöshet när 
man märkte att drickandet fortsatte.  
 

”Jag tar bort alkoholen, och det är ju helt galet, helt galet, för det hjälper 
ju inte, ingenting… för vill han dricka så dricker han ju ändå, då kan han 
ju gå någon annan stans, eller dricka i smyg, eller egentligen kan jag säga 
så här, att han har druckit, det har han gjort.” 
 

Maktlöshetskänslan kunde dock leda till att flera av de intervjuade slutade att försöka 
påverka den närstående att minska sin alkoholkonsumtion, vilket i sin tur ledde till 
bättre mående hos den anhöriga. 
 

”Jag blev sjuk av att bry mig. Jag blev sjuk av att försöka fixa. ... Alltså 
sjuk på att försöka fixa något som inte går. Tänk om jag nu skulle gå ut 
och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma. Precis så är 
det att skrika på en alkoholist som ska sluta dricka… Det händer ju 
inget! Det enda som händer är ju att jag känner mig stressad. Jag känner 
ju att jag inte kan. Jag kan ju åka till Kalifornien, men jag kan ju inte få 
det att börja blomma blommor.” 

 
Sammanfattningsvis så beskrev de flesta intervjupersonerna att de coping-strategier de 
använde att påverka konsumtionen gav en känsla av att kunna påverka i stunden. Dock 
kunde de som levt längre i relationen se att dessa strategier inte hjälpte på längre sikt, 
och en känsla av maktlöshet infann sig med tiden. 
 

”Jag kan uppleva att vissa har varit det … men vissa har nog också bara 
varit, det blir nog bara, det är kortsiktigt, och han gör lite grand för att 
göra mig glad. Som han säger också, efteråt, ja men det gjorde jag bara 
för att få tyst på dig. Att då ger det ju ingenting.” 
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Frågeställning 4: Hur mycket upplever den anhöriga att den kan påverka belastningen 
den själv upplever, som en följd av att en närstående överkonsumerar alkohol? 
Flera coping-strategier, som intervjupersonerna använde för att hantera den belastning 
de upplevde framträdde i deras berättelser. Dessa redovisas nedan samt därefter en 
redogörelse för hur de upplevde sina möjligheter att påverka belastningen. 

 

Teman Underkategorier 

Coping-strategier för att påverka belastningen 
man själv upplever 

− Söka förklaring till problemet 
− Undvikande 
− Distraherande aktiviteter 
− Berätta för andra 
− Acceptans 

Upplevelse av att kunna påverka belastningen 
man själv upplever 

− Kortsiktig framgång 
− Omgivningens reaktioner 
− Släppa kampen 

 
 
Tema: Coping-strategier för att påverka belastningen man själv upplever  
Intervjupersonerna beskrev olika coping-strategier de använde för att försöka påverka 
sitt eget välmående och minska belastningen de upplevde. 

 
Söka förklaring till problemet. 

Ett sätt att hantera den belastning man upplevde var hos flera intervjupersoner att söka 
en förklaringsmodell till varför den närstående överkonsumerade alkohol. En av 
intervjupersonerna beskrev att annan psykiatrisk problematik låg bakom 
alkoholanvändandet, depression, och att genom att hennes partner fick hjälp med den så 
såg hon också hopp om att alkoholkonsumtionen skulle komma att minska. Denna 
hoppfullhet ledde till att hon upplevde situationen som mindre belastande. En av de 
intervjuade använde också en förklaringsmodell för att förstå personlighetsförändringen 
genom att dra slutsatsen att det är alkoholens effekt som förändrar den närstående. ”Och 
sen så försökte man ju liksom skilja på det där, på människan och alkoholen.” Vilket 
gjorde att hon kunde känna mindre belastning i stunden när den närstående i berusat 
tillstånd agerade på ett sätt som blev otryggt för intervjupersonen.  

 
Undvikande. 

Flera intervjupersoner beskrev att de använde sig av olika strategier för att undvika att 
aktivera framför allt känslan skam. Det kunde handla om att undvika socialt umgänge. 

 
”Det var så att vi inte alltid var med kompisars par och lite så där. För det 
blev för jobbigt… Och ibland tyckte jag det var för jobbigt lite så här 
även om jag inte tänkte på varför, så blev det pinsamt.” 

 
Flera intervjupersoner beskrev också hur de undvek att berätta för andra hur man 
upplevde sin situation för att inte behöva skämmas. De uppträdde som om allt var bra, 
eller sa att allt var bra i sociala sammanhang, trots att de inte kände så. Flera av de 
intervjuade beskrev också att de undvek att skämmas genom att de bortförklarade och 
ibland också ljög för att skydda partnern i olika sammanhang. När partnern valde att 
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inte delta i aktiviteter p g a att det inte serverades alkohol så uppstod ett behov att hitta 
på en anledning till varför den närstående inte var med. ”Alltid ha liksom någon 
bortförklaring där, eller någon förklaring till varför hon inte är med… då fick man 
liksom ljuga att hon jobbar eller någonting annat.” 
 
En form av kanske mer omedvetet undvikande som de flesta intervjupersonerna beskrev 
var att inte riktigt ta in omfattningen av problemet. På så sätt behövde man inte komma i 
kontakt med sorgen och känslan av maktlöshet, eller de praktiska svårigheter som t ex 
en eventuell separation skulle innebära. De intervjupersoner som levde under längre tid 
i relationen med den närstående beskrev att det blev ett sätt att skydda sig själv att 
bagatellisera och normalisera beteenden hos partnern eftersom man då inte behövde ta 
tag i de konsekvenser som det medförde om man var medveten om hela bilden. ”För jag 
har ju sett det här hela tiden, upprepande, jag har ju sett liksom hela det här. Jag har ju 
inte velat förstå, eller jag har ju också velat att det inte ska bli så jobbigt.” De beskrev 
att man inte riktigt ville eller mäktade med att se hela problembilden, samt att de inte 
heller såg att man själv blev påverkad i den utsträckning som man blev av den 
närståendes alkoholkonsumtion. ”Jag tror att jag märkte det ganska snabbt. Fast jag ville 
inte se det, jag orkade inte.” En annan av intervjupersonerna beskrev det så här: 
 

”Jag märkte inte av det av det enkla skälet att dels att det var så mycket 
liksom grejer runt omkring och så tror jag ärligt talat så här i efterhand, i 
eftertankens kranka blekhet, det var nog lite av att jag inte heller ville se 
det.”  
 

Distraherande aktiviteter. 
Flera av intervjupersonerna beskrev att de använde distraherande aktiviteter för att 
minska upplevelsen av stress. Både lugnande aktiviteter som yoga och massage för att 
hantera oroskänslor. ”Ja, jo, men jag … jobbade ju ständigt med den ångesten som jag 
levde i, med olika former av yoga, massage, meditation”. Men överdrivet fokus på 
arbete eller fritid på egen hand med egna vänner/släkt beskrevs också som en strategi att 
distrahera sig från belastande känslor som aktiverades av att den närstående 
överkonsumerade alkohol. 

 
”Jag begravde mig i arbete. Jag öppnade en egen verksamhet, sen 
öppnade jag en till och jag jobbade jättemycket. Jag hade ju mina saker, 
där fick jag utlopp för den delen. Jag jobbade… det var så jag löste det. 
Jag jobbade jättejättemycket.” 

 
Berätta för andra. 

En av de intervjuade beskrev det som att när hon väl valde att berätta om sin situation 
för andra så fick hon hjälp att inte normalisera partnerns beteenden under påverkan av 
alkohol. Hon beskrev vidare att det var ett stöd för henne, att ta sig ur en ohållbar 
situation, när omgivningen utan dömande uttalanden eller pekpinnar påtalade vad som 
var sunda och icke-sunda beteenden. Det hjälpte henne att våga se hela problembilden. 

 
”Hör man någon säga, men det här är sunda värderingar. Då får man en 
tankeställare själv. Så just höra vad, vad sunda värderingar, inte någon 
som säger pekpinnar, åhh vad du gör fel, utan bara att någon säger: - Det 
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här är sunda värderingar. Det har hjälpt mig jättemycket och fått tillbaka 
mig till liksom, på rätt, att man faktiskt reflekterar över att det här var 
faktiskt ett konstigt beteende, det här var faktiskt inte ok.” 
 

När de intervjuade valde att berätta om sin situation för andra märkte de också att 
erfarenheten delades med många. Detta väckte både en sorg att människor inte vågar 
prata om detta eftersom problemet är så vanligt, men intervjupersonerna beskrev också 
hur det var avlastande att höra att andra är i liknande situation, och att det fanns stöd att 
hämta i omgivningen. 
 

”Och när man börjar prata om det så märker man ju att väldigt många i 
sin omgivning har någon, så det märks ju väldigt tydligt, så snabbt man 
öppnar upp lite grand, så är det väldigt många som har det. Och det kan 
jag tycka är lite, det är ju ännu mer tragiskt att folk inte vågar prata om 
det.” 

 
Samtidigt beskrev en intervjuperson att dela med andra också kunde bli belastande när 
det upprepat blev konsekvenser till följd av den närståendes alkoholkonsumtion. I 
förlängningen ledde det till undvikande för att inte behöva komma i kontakt med 
känslor av skam för att man inte orkar ta tag i situationen och t ex separera. Följande 
citat åskådliggör hur en intervjuperson växlade mellan olika coping-strategier i olika 
faser, utifrån det hon upplevde var bäst att göra i stunden. 
 

”Det känns som att man är som en djävla upprepande i alla, ja nu är det 
dags igen… och nu är det dags igen… Nej nu är det bra… jag undviker 
ju att prata om det till slut, jag orkar … det blir ju också att man struntar i 
sig själv lite grand. Nej det är inte så viktigt, jag orkar inte ta det än, och 
… så undviker man och man bara: - Nej, men det är bra, säger man fast 
det inte alls är bra.”  

 
Acceptans. 

Samtliga intervjupersoner beskrev dock att även insikt och acceptans, om att den 
närstående själv behöver ta ansvar för sin alkoholkonsumtion, fanns som en coping-
strategi som framför allt blev avlastande i den belastning de upplevde. En av de 
intervjuade beskrev att insikten att det inte är hon själv som bär problemet gav kraft att 
genomföra en separation. ”Men till slut så … nu får jag ta tag i det här helt enkelt när  
t o m barnet sa till och började reagera på det här.” En annan av intervjupersonerna 
beskrev att en önskan att ta ansvar för sitt eget liv växte fram och att det gjorde också att 
känslan av ansvar för den som överkonsumerade alkohol minskade. ”Fast det känns 
ändå som att jaa, jag måste ju faktiskt ta ansvar för mitt eget liv.” 
 
Samtidigt beskrev en av intervjupersonerna att hennes acceptans ledde till ett 
avståndstagande från den närstående som överkonsumerade alkohol som i detta fallet 
var hennes bror. Att hon som en följd av acceptansen påtalade problemet för sina 
föräldrar ledde dock till att hon blev betraktad som någon som överdrev och hennes bild 
krockade med andra i omgivningen. Så även om den belastning i form av att känna 
ansvar för den närståendes förändring lättades till följd av hennes acceptans så 
drabbades hon av andra belastande faktorer. 
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”Så att jag är verkligen bara… den som är jobbig och överdriver. -Det är 
ju en tonårsperiod, -Man får väl festa ibland -Nej det är ska vi inte prata 
om … Och då upplever jag att jag blir så här tystad för att det är såhär 
jobbigt att jag pratar om det.” 

 
Tema: Upplevelse av att kunna påverka belastningen man själv upplever 
Intervjupersonerna beskrev att de upplevde varierande framgång även i sina försök att 
påverka den belastning man upplevde till följd av den närståendes alkoholkonsumtion. 
 

Kortsiktig framgång. 
Coping-strategier som syftar till att undvika t ex känslan av skam beskrevs av flera 
intervjupersoner att de var verksamma på kort sikt. Samtidigt beskrev en av de 
intervjuade att dessa strategier också ledde till passivitet som på längre sikt kunde 
generera skuldkänslor gentemot henne själv. Hon berättade att när en diskussion med 
vänner fick henne att se klarare på problemet så väcktes tankar om att hon borde agerat 
tidigare. 
 

”Ibland kan det kännas som en sorg att jag inte, att jag inte tar tag i det, 
för då när de säger det så kan jag förstå att jag inte, att det faktiskt inte 
funkar. Men sen har jag inte kraften att göra något åt det i alla fall. Så 
känns det ibland lite grand. Och sen när jag kommer hem då kanske 
allting är bra för då är bra humör och allt flyter på och då glömmer man 
det där, och sen kommer nästa, sen kommer det liksom en dag till, och 
då kommer man ju ihåg det där, och då får man ju dåligt samvete mot sig 
själv, varför gjorde jag inte någonting då, varför sitter jag här igen, i 
samma situation igen?” 

 
Även distraherande aktiviteter rapporterades av flera intervjupersoner mer ha en 
effekt av att ”hålla mig flytande” än att ge en långsiktig avlastande effekt. 
 

Omgivningens reaktioner. 
Att söka socialt stöd hos andra i nätverket beskrevs som hjälpsamt och avlastande i 
situationen. Det blev också ett sätt att minska undvikanden. Det beskrevs dock hur 
viktigt det är att inte omgivningen reagerar med dömande attityd eller uttrycker en 
förväntan om att den anhöriga borde lämna relationen. De intervjuade ville inte att 
andra skulle uttrycka pekpinnar och moraliska påpekanden. Samtidigt uttryckte en av de 
intervjuade en önskan om att människor i sociala sammanhang står upp för om de 
uppfattar att den närstående uppträder på ett felaktigt sätt i stället för att bagatellisera 
genom att ”skämta” bort den berusades beteende.  
 

”För många säger ju liksom, ahh det gör ing…, det där med att rycka på 
axeln liksom, nej men det gör ingenting, när man är borta och det händer 
någonting, och de flesta – Äh men det gör ingenting, och så skrattar man 
lite granna och så dunkar man i ryggen, och så säger man bara liksom 
bara – he, he, vad rolig du var igår då.” 
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Att släppa kampen. 
Flera av de intervjuade beskrev en acceptans av det faktum att viljan att göra en 
förändring måste finnas hos den närstående. En av dem beskrev vidare att detta innebar 
att hon släppte kampen och att det gav positiv effekt på relationen.  
 

”För … vill man inte själv, då går det ju inte tror jag. Hon måste ju vilja 
det själv, Jag kan inte hjälpa henne, hon måste hjälpa sig själv, så. Så 
kände jag i alla fall, nu säger jag inte att det är så, men det var min 
liksom slutsats till slut att då, då får vi sära på oss igen då… och nu har 
vi en mycket bättre relation … hon behöver inte känna sig dum … 
känner ju själv att – Nu kan jag dricka min öl här utan att det är någon 
som tjatar på mig… och så träffas vi när det är ... och hon får träffa 
barnet när hon är nykter.” 

 
En annan av intervju personerna beskrev hur kampen hade dränerat henne och att 
genom att släppa kampen så behöll hon sin egen energi. ”Jag pluggar in för att behålla 
min energi, det hjälper ingenting om jag skriker på snön.” 
 
 

Diskussion 
 

Studien syftade till att belysa hur anhöriga till närstående med överkonsumtion av 
alkohol upplever sin situation. Intervjupersonerna rapporterade om belastande faktorer 
som att relationen till den närstående och andra sociala relationer påverkades negativt, 
försämrad fysisk hälsa och psykisk belastning, i vissa fall försämrad arbetsförmåga och 
påverkan i relation till eventuella barn. Ett tema som var framträdande i 
intervjupersonernas berättelser var att känslor som skam, rädsla och ilska aktiverades 
ofta till följd av att deras närstående överkonsumerade alkohol. Coping-strategier 
användes både för att påverka den närstående att minska sin alkoholkonsumtion och för 
att påverka sitt eget välmående trots den belastning man upplevde. Intervjupersonerna 
upplevde att de coping-strategier som syftade till att påverka alkoholkonsumtionen, 
samt att reglera obehagliga känslor i stunden gav kortsiktig effekt, medan coping-
strategier som acceptans och att släppa kampen gav en mer långsiktig effekt på det egna 
välmåendet. Resultaten i studien går att förstå utifrån Orford, Copello et al.s SSCS-
modell (se figur 1, s 5) som beskriver anhörigas belastning. 
 
Tidigare forskning beskriver att en av de mer komplicerande faktorerna som är 
belastande för anhöriga är när den närstående blir personlighetsförändrad. Orford, 
Natera et al. (2005) hänvisar till flera studier som påvisar att personlighetsförändringen, 
t ex när den närstående blir otrevlig eller aggressiv, vid schizofreni (Birchwood and 
Smith, 1987) vid demens (Gilhooly, 1987), hjärnskador (Moffat, 1987), cancer (Fang 
and Manne, 2001) eller PTSD (Solomon et al., 1992) utgör det som är svårast för den 
anhöriga att hantera (Orford, Natera et al., 2005). Personlighetsförändring hos den som 
överkonsumerar alkohol var något som samtliga intervjupersoner rapporterade som en 
svårighet i relation till den närstående. De beskrev också att där fanns en sida av den 
närstående som hade positiva egenskaper. En hypotes som väcks utifrån detta blir att 
detta medför en stark drivkraft hos anhöriga till att använda sig av coping-strategier i 
syfte att ta bort det som man kopplar till personlighetsförändringen,  
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d v s alkoholkonsumtionen. Strategier som syftade till att få den närstående att minska 
sin konsumtion eller sluta helt att dricka alkohol var logiska val och kan enligt Lazarus 
och Folkmans definition (1984) kallas problemfokuserad coping. Dilemmat var att det 
ofta visade sig att dessa strategier fungerade kortsiktigt, medan mer långsiktig 
förändring behövde genereras ur den närståendes egen motivation och incitament till 
förändring. Detta ledde till att intervjupersonerna växlade mellan strategier som syftar 
till att lösa problemet och att reglera känslorna som uppstår som en följd av problemet, 
så kallad känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
De intervjuade beskrev svårigheter med att behöva utstå brutna löften, lögner och den 
sorg det innebar att förlora hoppet om att den närstående skulle dricka mindre eller sluta 
helt. Tilliten till den närstående minskade vilket stödjer det som Orford, Velleman et al. 
beskriver i sin studie (2010). Ett sätt att hantera situationen var för några av 
intervjupersonerna att hålla problemet för sig själv för att minska på den skam som 
kunde aktiveras av omgivningens eventuella ”krav” på att lämna den som 
överkonsumerar alkoholen. Denna strategi förhindrade den anhörige från att dels bli 
avlastad av omgivningen i den oro och andra svåra känslor de bar på i relation till deras 
dilemma, eftersom det ledde till att man drog sig undan från att söka socialt stöd. Men 
flera av intervjupersonerna beskrev också att omgivningens reaktioner var viktiga 
eftersom det gav en möjlighet att öppna upp och se realistiskt på sin situation. Detta 
fynd ligger i linje med SCSS-modellen som Orford, Copello et al. beskriver (2010) där 
de tar upp vikten av att kvalitativt socialt stöd just kan hjälpa den anhörige till effektiva 
coping-strategier. I studien så beskrev en intervjuperson att hon t ex önskade att 
omgivningen inte skulle bagatellisera problemet när den närstående uppträdde berusad i 
sociala sammanhang, samt att diskussioner där man påtalade vad som var ”sunda 
värderingar” var en hjälp till att själv minska normaliseringen kring den närståendes 
beteende. Flera av intervjupersonerna uttryckte att de inte önskade ”pekpinnar” eller 
moraliska påpekanden. Troligtvis för att det ökar känslan av skam, vilket i sig kan bli ett 
hinder för effektiv coping i form av att söka socialt stöd. 
 
Samtliga intervjupersoner bekräftade att skam är en framträdande känsla som finns med 
som en belastande faktor när en närstående överkonsumerar alkohol. De beskrev också 
att skam kunde utgöra en utlösande känsla för olika coping-strategier som gick ut på att 
undvika att aktivera skammen. Flera intervjupersoner rapporterade dock att när coping-
strategierna gick ut på att minska egna känslor av skam, så kallad känslofokuserad 
coping, så var risken stor att de inte blev effektiva på längre sikt varken när det gällde 
att öka sitt eget välmående eller påverka den anhöriges alkoholkonsumtion. Tvärt om så 
kunde skammen bli något som förhindrade användandet av sådana coping-strategier 
som tidigare forskning visat sig mer effektiva, som t ex att ta emot socialt stöd från 
andra (Orford, Copello et al., 2010). I vissa fall kunde skammen leda till att man 
skyddade sin närstående som överkonsumerade alkohol, vilket på kort sikt fungerade 
som en reduktion av skam hos den anhöriga. En hypotes blir utifrån det att denna 
kortsiktigt verksamma coping-strategi, på längre sikt förhindrar den närstående att möta 
konsekvenserna av sin överkonsumtion av alkohol, vilket i sig också kan förhindra att 
motivation till förändring infinner sig hos den närstående. 
 
I en artikel av Orford, Natera, et al. (1998) beskrivs att en vanlig strategi är kontroll som 
i deras studie kunde ta sig uttryck t ex genom att den anhörige satte upp regler för att 
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begränsa mängden alkohol och bad om löften om begränsat intag från den som 
överkonsumerade. Dessa fynd bekräftas i denna studie eftersom flera av 
intervjupersonerna rapporterade om sådana kontrollerande strategier. I artikeln tar 
Orford, Natera et al. (1998) även upp att den anhöriga använder sig av strategier såsom 
att ursäkta missbrukaren inför andra. Något som även en intervjuperson i denna studie 
beskrev. Orford, Natera et al. beskriver också att de anhöriga bemötte och försökte 
kontrollera sin närstående genom att bönfalla men också anklaga eller använda sig av 
olika känslomässiga påtryckningssätt. Orford, Natera et al. (2005) refererar till en studie 
som Wiseman (1991) gjorde där fruar till alkoholiserade män i USA och Finland 
studerades och där fruarna påpekade alkoholens dåliga konsekvenser för mannen, de 
klagade och tjatade på honom samt hotade att lämna honom. Dessa strategier går att 
koppla till problemfokuserad coping eftersom man försökte förändra rådande 
omständighet genom påtryckningar. Orford, Copello et al. (2010) fann i sin studie ett 
dilemma som de anhöriga befann sig i, d v s att många hade svårt att hantera en önskan 
om att vara stöttande men samtidigt upplevde ett behov av att vara hårda och 
gränssättande. Flera av våra intervjuade använde sig av en problemlösande coping där 
de ställde ultimatum på olika sätt vilket ledde till att relationen avbröts eller vid tiden 
för intervjun var på väg att avslutas. De intervjuade beskrev samtidigt att denna strategi 
gav en emotionell stress, vilket visar på att det dilemma Orford, Copello et al. (2010) 
beskriver ovan även drabbade de personer som intervjuats i denna studie. 
 
En svårighet intervjupersonerna beskrev som också som tas upp av Orford, Templeton 
et al., (2010) är att de anhörigas strategier riskerade att inte fungera på det sätt de 
önskade. De övergripande coping-strategier Orford, Templeton et al. (2010) beskriver 
att anhöriga brukar använda sig av är att stå ut, försöka lösa svårigheterna genom att 
ordna upp de problem som uppstår runt den som dricker och i det samtidigt försöka vara 
stödjande. Detta innan de kommer till en punkt där de ger upp försöken att hjälpa p g a 
att de inte längre kan eller vill (Orford, Templeton et al., 2010). Intervjupersonerna i 
denna studie beskrev alla, utom en, en känsla av sorg och maktlöshet. Flera tog avstånd 
genom olika coping strategier som att gå och lägga sig, begrava sig i arbete, ordna en 
egen bostad, dra ned på sociala aktiviteter och några hade valt att separera vilket är en 
konsekvens av att de nått den punkt där Orford och medarbetare menar att försöken att 
hjälpa ges upp (Orford, Templeton et al., 2010). I denna studie så beskriver 
intervjupersonerna deras erfarenheter av acceptans och att det utgör en effektiv coping 
för deras eget välmående. De beskrev att när de insåg att beslutet att göra en förändring 
behövde fattas av den närstående, så ledde det till en mer aktiv typ av coping istället för 
passiv normalisering och bagatellisering av den närståendes överkonsumtion av alkohol. 
Detta blev ett sätt för den anhöriga att påverka sitt eget välmående. I denna studie så 
uttrycker intervjupersonerna att undvikande av olika slag generellt fyller en mer 
känsloreglerande funktion, vilket kan minska problemfokuserad coping. 
 
Att vara anhörig till någon som överkonsumerar alkohol innebär en riskfaktor för både 
psykisk och fysisk hälsa har tidigare forskning visat (Orford, Copello et al., 2010) vilket 
bekräftades i denna studie. Intervjupersonerna rapporterade fysiska problem som 
konstant stresspåslag, trötthet och sömnproblem. Dessa kunde vara en direkt följd av att 
hemmet kanske inte var den trygga plats som det borde, men också utgjorde sekundära 
följder från de relationsproblem och den psykiska belastning som de intervjuade 
beskrev. Samtliga intervjupersoner rapporterade t ex att de ofta kände ilska och 
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oro/rädsla, vilket i studier visat sig vara riskfaktor för högt blodtryck och hjärtproblem 
(Mostofsky, Penner, & Mittleman, 2014). Flera personer rapporterade också hur deras 
fokus förflyttades till den anhöriges behov och hur de därmed glömde bort eller helt 
enkelt inte var medvetna om egna behov. En hypotes som väcks utifrån detta är att 
anhöriga till en närstående som överkonsumerar alkohol löper ökad risk för depressiva 
besvär och låg självkänsla, utifrån att man försakar sina egna behov (Pearson, Watkins, 
& Mullan, 2010) vilket i sin tur också utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom (Carney 
& Freedland, 2017). Depressiva besvär kan också göra det svårare att använda sig av 
effektiva coping-strategier i relation till den anhörige eftersom en underminerad 
självkänsla t ex gör det ännu svårare att söka det viktiga sociala stöd som Orford, 
Copello et al. (2010) pekar på i SSCS-modellen. Den ökade risken för fysisk eller 
psykisk sjukdom visar också på vikten av insatser för att förebygga ohälsa hos denna 
grupp av anhöriga. 
 
Orford, et al. (1998) menar att vissa coping-strategier är att föredra framför andra och 
att det är mer framgångsrikt att visa engagemang än att vara passiv och undvikande. De 
vi intervjuade beskrev samtliga känslomässiga svårigheter där skam framträdde. 
Skammen som de anhöriga beskrev, och den psykiska belastning som samtliga 
intervjupersoner uppgav, verkar utgöra ett hinder för att utveckla positiva coping-
strategier. De intervjuade i denna studie beskrev att det är viktigt att bli bra bemött och 
inte känna sig dömda. Så en slutsats som kan dras av detta är att den som lyssnar inte 
bör vara dömande i sitt bemötande och inte bör begära att den intervjuade ska avbryta 
relationen till den som överkonsumerar alkohol, men samtidigt inte normalisera eller 
bagatellisera någons beteende p g a överkonsumtion av alkohol. 
 
Studiens begränsningar 
En av begränsningarna i studien rör urvalet i och med att det uteslutande var kvinnor i 
medelåldern som intervjuades. Genom större heterogenitet i urvalet av intervjupersoner 
så hade validiteten kunnat stärkas utifrån att man därigenom hade täckt in fler aspekter. 
Exempelvis hur man upplever sin situation som anhörig oavsett kön, om man som ung 
eller gammal upplever situationen annorlunda, alternativt om socioekonomiska 
förhållanden kan påverka upplevelsen. Denna begränsning sammanfaller med tidigare 
forskning där även kvinnliga partner och mödrar är de två grupper som är mest 
representerade (Orford, Velleman, Copello, Templeton, & Ibanga, 2010). Utifrån detta 
bedöms det centralt att i framtida forskning även titta på hur personer med mer varierad 
demografi upplever och hanterar sin situation som anhörig.  
 
I studien var ambitionen inledningsvis att intervjua anhöriga som idag lever i en 
partnerrelation till en person som överkonsumerar alkohol. P g a svårigheten i att 
rekrytera så vidgades urvalet till att även ta in anhöriga som har separerat, men tidigare 
levt i en sådan partnerrelation. Det gör att den bild de flesta intervjupersonerna 
beskriver i denna studie är en retrospektiv berättelse av deras upplevelser som 
naturligtvis kan ha påverkats av efterkonstruktioner och nya värderingar som genererats 
när de fått distans till den situation de har lämnat. Däremot visar också resultatet att en 
coping-strategi som intervjupersonerna har beskrivit som ett sätt att hantera 
belastningen de upplevde under tiden de levde i relationen var att inte se klart på sin 
situation. Detta hade också kunnat bli ett hinder för att få fram data i intervjuerna. När 
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man väl har lämnat relationen minskar också känslan av skam, vilket minskat risken för 
att skammen blev ett hinder för att delta och dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Författarna har ej haft möjlighet att inom tidsramen för denna studie delge 
intervjupersonerna deras berättelser efter sammanställningen av intervjuerna och det 
kodade materialet har därför endast kunnat trianguleras genom att samstämmighet 
mellan författarnas kodade material kontrollerades. Att delge materialet till 
intervjupersonerna hade kunnat stärka tillförlitligheten i de redovisade resultaten. I 
synnerhet eftersom det kan finnas en risk att innebörden i kvalitativa data förloras när 
man lyfter ut dessa ur dess kontext. Genom att lyfta ut data så förloras kontexten som är 
en viktig beståndsdel i kvalitativa data, vilket kan leda till ökad risk för förenklade 
förklaringar (Denscombe, 2010). När det gäller tillförlitlighet så har dock försök gjorts 
att öka denna utifrån att intervjuerna har skett semi strukturerat. Det är dock svårt att 
utifrån studiens design helt kunna replikera resultatet med andra intervjuare även om 
samma intervjuguide används. En av anledningarna till detta är också att författarna inte 
helt kan frigöra sig från sin subjektivitet utifrån tidigare erfarenhet och dess inverkan 
det kan ha på resultatet. 
 
Utifrån studiens fenomenologiska design så begränsas också studiens generaliserbarhet. 
Men just studiens design bidrar också till studiens styrka, eftersom man här strävar efter 
att beskriva människors upplevda erfarenheter i vardagsvärlden. Intervjupersonerna 
berättade en intressant historia och delade med sig av känslor och upplevelser inom ett 
område som berör många människor djupt. 
 
Framtida forskning 
Orford, Velleman et al. (2010) beskriver att anhöriga till närstående som 
överkonsumerar alkohol begränsar sitt sociala liv, vilket har bekräftats av 
intervjupersonernas berättelser i denna studie. Detta tog sig lite olika uttryck, men ett 
vanligt tema var känslan av skam vid sociala tillställningar, och rädsla för vad 
omgivningen skulle tänka och tycka om ens närstående. Detta ledde till undvikanden av 
sociala sammanhang, eller att man kände lättnad när den närstående inte var med i ett 
socialt sammanhang. Med tanke på att det är en vanlig situation att befinna sig i, att ha 
en närstående som överkonsumerar alkohol, så uttryckte en av intervjupersonerna det 
träffande att det är väldigt sorgligt att man inte vågar prata om, eller dela med sig av 
problemet. Orford, Natera et al. (2005) tar upp att de anhöriga utgör en ”stor, 
försummad, missförstådd och ofta stigmatiserad grupp” (fritt översatt, s. 186) och en 
förklaring till att de får lida i det tysta är att de inte har en egen sjukdom som kan 
diagnosticeras. I samma bok tar de också upp att de anhöriga inte talar med andra om 
problematiken p g a antaganden om att andra inte skulle förstå situationen. De känner 
sig nedvärderade och negativt bedömda. Orford Natera et al. (2005) tar även upp att de 
är både lojala gentemot sin närstående samt känner skam inför att prata om problemet. 
 
En fråga för framtida forskning skulle kunna vara att på ett mer djupgående sätt ta reda 
på vad det är som väcker känslan av skam? Är det t ex förenligt med större känsla av 
skam att vara partner till någon som dricker för mycket än att ha en annan typ av 
anhörigrelation till den som överkonsumerar alkohol? En partnerrelation är ju självvald 
på ett annat sätt och hur påverkar det känslan av skam att man är så mån om personen 
som finns bakom alkoholen att man vill göra allt i sin makt för att inte förlora den, 
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samtidigt som man är medveten om att omgivningen kan ha en annan bild av den 
närstående. I denna studie beskrevs dock även en önskan om att omgivningen är rak och 
tydlig istället för att normalisera icke önskvärda beteenden hos den som 
överkonsumerar alkohol. Det kan fylla en funktion att bekräfta den anhöriga, som då 
kan avlastas känslor av skuld och skam.  
 
En orsak, som en av de intervjuade tar upp ligger bakom att hon undviker att dela sitt 
problem med andra är att man inte vill få rådet att lämna den som dricker. En av de 
intervjuade beskriver en familjesituation där skammen påverkar på så sätt att problemet 
osynliggörs och förminskas. Framtida forskning bör utifrån detta tydligare klargöra hur 
skammen ska bemötas i relation till de anhöriga. Att temat är aktuellt i media, t ex i TV-
serien Djävulsdansen, är något som kan vara positivt i den bemärkelsen att fler kan bli 
medvetna om hur vanligt problemet är, vilket kan minska känslan av stigmatisering. 
Kanske kan tydligare annonsering kring att man kan få stöd i sin situation göra att man 
når fler personer och förändra attityden hos den generella befolkningen så känslan av 
skam inte behöver vara lika närvarande? Ett uppslag till framtida forskning kan utifrån 
detta också vara att titta på om interventioner riktade till anhöriga också bör adressera 
problematiken mer konkret, t ex genom färdigheter i att urskilja om skam är befogad 
eller inte och att hitta strategier för att leva ett liv enligt egna värderingar, utan att låta 
sig styras av känslan av skam.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Samtliga numrerade frågor ställs och övriga frågor ställs som följdfrågor om 
informationen ej framkommer i intervjupersonens initiala svar. 
 
Frågor: 
 

1. Inledning 
 
Hej Jag som ska intervjua dig som anhörig till en person som har alkoholproblem 
heter………….. Intervjun kommer att ta max 1,5 timme. Jag kommer att börja gå 
igenom de uppgifter som du redan lämnat för att stämma av så att de stämmer. Jag kan 
komma att läsa en del innantill för att det ska bli så lika som möjligt för alla som vi 
intervjuar, det kan kännas lite stolpigt men jag hoppas det är ok. Har du några frågor 
såhär långt? 
 
Frågorna kommer att beröra olika områden och alla vi intervjuar får samma frågor. 
Syftet är att få fram information om hur du upplever din situation som anhörig till en 
person med alkoholproblem. Vissa frågor kan upplevas som känsliga men vi ställer 
samma frågor till alla.  
Under intervjun kommer jag att tillåta mig att stoppa, fördjupa eller gå tillbaka till saker 
du berättat tidigare. Har du några frågor till mig innan vi startar intervjun? 
 
 

2. Jag kommer att inleda med att ställa lite allmänna frågor. 
1) Hur gammal är du? 
2) Kan du kort beskriva din familjesituation? 

- Barn? 
- Föräldrar? 
- Syskon? 
- Andra släktingar du har kontakt med? 

3) Kan du kort beskriva dina vänskapsrelationer 
4) Vad arbetar du med? 
5) Hur gammal är din partner? 
6) Vilket kön har din partner? 
7) Hur länge uppfattar du att din partner har druckit på ett problematiskt 

sätt? 
8) Kan du beskriva kort ungefär hur ofta och hur mycket din partner 

dricker? 
 

3. Nu kommer jag att ställa frågor om hur du tycker att din partners 
alkoholkonsumtion påverkar dig? 

1) Hur tycker du att din hälsa och hur du mår mentalt påverkas? 
- Stress? 
- Fysiska symptom? 



 40	 	
	

- Sömn? 
- Psykiska symptom? 
- Hur känns det? 

2) Hur tycker du att din relation till dina barn påverkas? 
- Hur känns det? 

3) Hur tycker du att din relation till t ex dina föräldrar, syskon och andra 
släktingar påverkas? (koppla till de släktingar informanten angivit i 2.) 

- Hur känns det? 
4) Hur tycker du att din relation till vänner påverkas? 

- Hur känns det? 
5) Hur tycker du att din fritid påverkas?  

- Gemensamma fritidsintressen?  
- Hur känns det? 

6) Hur tycker du att din partners alkoholkonsumtion påverkar din 
arbetssituation? 

- Hur känns det? 
7) Hur ser du på dig själv i din situation? 

- Hur känns det? 
8) Hur upplever du att andra ser på dig i din situation? 

- Hur känns det? 
9) Finns det skillnader i attityden till alkohol i ditt nätverk, gentemot din 

partners attityd till alkohol? 
- Hur skiljer sig attityderna? 
- Hur känns det? 

 
 

4. Nu kommer jag att ställa en del frågor om dina tankar om er parrelation. 
1) Hur påverkas din och din partners relation av hens alkoholdrickande? 

- Hur känns det? 
2) Kan du lyfta fram styrkor i er relation? Berätta 
3) Hur ser du på er framtid som par? 

- Har du någon gång funderat över att avbryta relationen? Berätta hur 
tankarna har gått? 

- Hur känns det? 
- Vad är skälet till att du valt att inte avbryta? 

4) Hur tror du att din partners alkoholkonsumtion kommer att förändras? 
- Hur känns det? 

5) Upplever du att du kan påverka utvecklingen? 
- Hur känns det? 

 
 

5. Nu kommer jag fråga dig om hur du försökt att påverka situationen. 
1) Vad tänker du om dina möjligheter att påverka din partner att dricka 

mindre alkohol? 
2) Har du försökt att påverka din partner att dricka mindre alkohol? 

- Om ja: kan du beskriva hur? 
- Hur framgångsrika upplever du att dina försök att påverka har varit? 
- Hur känns det?  
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Du beskrev tidigare att din partners alkoholdrickande påverkar din 
levnadssituation på olika sätt,  

3) Vad har du gjort för att påverka konsekvenserna din partners 
alkoholdrickande har medfört för dig, t ex ……… ? 
(koppla tillbaka till det som patienten har nämnt tidigare i intervjun) 
 

4) Vad kan du behöva för stöd i de svårigheter du beskriver? 
- Vad kan vara hjälpsamt i din situation? 
- Vem kan bidra med stöd? 

5) Pratar du med någon om din partners drickande? 
- Om inte: Varför? 
- Om pratat: Vad har du fått för bemötande? 
- Har det varit hjälpsamt? 

6) Har du någon gång sökt hjälp för att hantera de svårigheter du upplever? 
- Om ja: Vilken hjälp? 
- Har det varit hjälpsamt? 

7) De här sätten som du använt för att försöka påverka din situation, hur har 
det fungerat för dig? 

- Hur känns det? 
 
 

6. Nu kommer jag fråga dig om hur dina tidigare erfarenheter, har du tidigare: 
1) levt med en person med alkoholproblem? 
2) Droger? 
3) Psykisk ohälsa? 
4) Har du under din uppväxt levt nära någon med alkoholproblem, droger, 

psykisk ohälsa? 
 
 

7. Nu är intervjun slut, är det något som du tycker att jag har glömt att fråga? 
1) Någonting som du så här i efterhand vill förtydliga? 
2) Kan jag få återkomma till dig om jag har ytterligare frågor, eller behöver 

förtydliga något, samt för att du ska kunna ge feedback på den 
sammanställning av materialet som jag gjort? 

 


