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Förord 

Vi vill tacka kvinnorna som deltog i fokusgruppen för deras engagemang och tid. Ni gjorde 

det möjligt för oss att genomföra vår c-uppsats. Ett särskilt tack till de två kontaktpersoner 

som hjälpte oss att finna deltagare till fokusgruppen. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare Kajsa Billinger som fungerat som ett bollplank under arbetet med vår c-uppsats.  

En eloge bör även ges till Olle Frunck och Isabella Klingenberg för att de stått ut med mindre 

tid med författarna under denna termin.  

Vi vill avsluta med att tacka varandra för att vi tillsammans  har skapat den roligaste och mest 

givande terminen under vår studietid.  

 

 

Vaxholm, 

Maj 2012 

Johanna Gröndahl och Lindha Hedberg 
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“Om jag släpper taget, då kanske han dör” 
- En kvalitativ studie om hur kvinnliga partners till kemiskt beroende beskriver att de hanterar sin livssituation. 

 
Johanna Gröndahl och Lindha Hedberg 

 

Abstract 

The aim of this study is to explain and try to get an understanding for how women who are 

partners to substance missusers handle their lifesituation. To fulfill the aim of the study a 

qualitive method is used with a focus group as a data collection method. The theoretical 

framework is coping theory and system theory. The results show that women who are partners 

to substance missusers describe that they have a lifesituation filled with stress and worry. 

Because of their situation the women create and adjust their behaviors. We have been able to 

define the behaviors the women describe as ways to cope with their situation by using 

different coping strategies. Another part of the results show that women as a result of living 

with a substance missuser have developed new routines that have both positive and negative 

effects in the women’s everyday life. Furthermore the results show that those around the 

women try to influence the women´s ways to cope with their situations. The women describe 

that they only in a few cases considerate the opinions from those around them. 
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1 Inledning och problemformulering 

Enligt en låg uppskattning publicerad i en rapport utförd till den Europeiska Unionen där de 

utgår ifrån att om en kemiskt beroende har en anhörig som påverkas så är 42 miljoner 

människor i Europa anhöriga till en kemiskt beroende. Uppskattningen antas vara låg för mest 

troligt är att det är mer än en person kring varje kemiskt beroende som påverkas. Vidare 

verkar beroendeproblematik i familjen ha karaktären av en skamlig hemlighet varför ett 

mörkertal kan antas existera. Den internationella forskningen är konsekvent i sina resultat att 

alla familjemedlemmar påverkas.(Eurocare, Confederation of familyorganizations in the 

European union [COFACE] & World healthorganization [WHO], 1998) Med kemiskt 

beroende syftar vi i vår studie till en person som är beroende av alkohol, narkotika eller 

läkemedel.  

 

Familjemedlemmar är en stor men förbisedd högriskgrupp. Med de många olika stressorer 

som en anhörig till en kemiskt beroende utsätts för är det inte konstigt att de har funnits ha en 

högre risk för psykisk och fysisk och ohälsa. Många behandlingar har fokuserat på den 

kemiskt beroendes problem eller den anhörigas medverkan i den kemiskt beroendes 

behandling. Al-anon familjegrupper å andra sidan ger stöd till den anhörigas egen problematik 

(Orford et al., 2007) 

 

Att vara anhörig till en kemiskt beroende resulterar ofta i att leva i en stressig och orosfylld 

vardag. I tidigare forskning har det konstaterats att anhöriga till kemiskt beroende anpassar 

sina beteenden utifrån den nya situationen som uppkommit. Det finns inget facit för hur man 

som anhörig till en kemiskt beroende bör bete sig för att förbättra situationen utan forskning 

visar att de anhöriga använder olika copingstrategier för att underlätta vardagen. (Orford et 

al., 2005) Även forskning som inte använder copingteorin konstaterar att anhöriga till kemiskt 

beroende uppvisar beteenden som kan härledas till deras position som anhöriga (Hewitt, Coak 

& Smale, 2004). 

 

Miljoner människor påverkas av att leva nära en kemiskt beroende och forskning visar att 

anhöriga använder olika beteenden för att hantera sin situation vilket gör att det finns ett 

behov att forska mer kring de anhörigas situation. I den befintliga forskningen poängteras det 

att det inom området gjorts ett större antal kvantitativa studier än kvalitativa. (Orford et al., 

2005) Anhöriga till kemiskt beroende uppvisar en hög frekvens av psykisk ohälsa så som 
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depression och kommer ofta i kontakt med sjukvård och socialt arbete till följd av sina 

psykosomatiska problem (Eurocare, COFACE & WHO, 1998., O´Brien & Gaborit, 1992).  

 

Då mycket av den tidigare forskningen poängterar att anhörigas beteenden påverkas av att de 

lever nära en kemiskt beroende anser vi att det finns ett behov av att anhöriga i Sverige får 

beskriva hur de hanterar sin livssituation i relation till att de lever eller har levt nära en 

kemiskt beroende. Vi kan se att studien kommer att få relevans för det sociala arbetet dels då 

den kan ge en djupare förståelse för kvinnliga partners sätt att hantera sin livssituation samt att 

den kan möjliggöra för professionella inom socialt arbete att känna igen beteenden hos 

människor som söker hjälp av andra orsaker än beroendeproblematik inom familjen.  

1:1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och försöka få en förståelse för hur kvinnor som är partners 

till en kemiskt beroende hanterar sin livssituation. 

1:2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen är; Vad säger kvinnorna, som lever tillsammans med en kemiskt 

beroende partner, om sin situation och sitt vardagsliv? 

1. Har relationen lett till att kvinnorna beter sig på ett nytt sätt eller till att deras beteenden har 

förändrats? 

2. Har kvinnliga partners förändrat eller anpassat sin vardag till följd av att ha en partner som 

är kemiskt beroende? 

3. Har omgivningen påverkat hur kvinnliga partners hanterar sin livssituation? 

 

1:3 Avgränsningar 

Då vårt urval endast består utav av kvinnor är genusteori i högsta grad aktuellt. Inom 

genusteorin beskrivs ofta omhändertagande egenskaper som något som formats till något 

kvinnligt. (Hirdman, 2001) I tidigare forskning har vissa skillnader mellan mäns och kvinnors 

sätt att hantera att vara anhörig till en kemiskt beroende återfunnits.(jmf. Zetterlind, 1999) 

Dock konstateras det att män och kvinnor i stor utsträckning uppvisar stora likheter i sitt sätt 

att hantera situationen att vara anhörig till en kemiskt beroende. (Orford, Velleman, Copello, 

Templeton & Ibanga, 2010) Trots att genusteori är aktuellt har vi valt att bortse från detta. Då 
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vårt urval kom att bestå endast av kvinnor har vi inte haft någon möjlighet att jämföra mäns 

och kvinnors sätt att hantera sin situation. Vår rädsla är att en användning av genusteori 

endast skulle medverka till att reproducera olika könsroller inom genusteorin. Vi skulle endast 

kunna fastställa att kvinnor agerar enligt en kvinnlig könsroll men inte kunna visa hur män 

agerar eller att dessa agerar annorlunda. 

1:4 Centrala begrepp 

Kemiskt beroende: Med kemiskt beroende syftar vi till ett beroende av alkohol, narkotika 

eller läkemedel. Beroendebegreppet har kritiserats, men vi har valt att använda det eftersom 

det används inom den organisation varifrån vi rekryterat deltagarna till studien. 

 

Al-anon: Är en internationell organisation som erbjuder stöd och hjälp till anhöriga till 

alkoholister. Lokala Al-anon grupper finns på ett flertal orter i Sverige. (www.al-anon.se) 

 

Coping: Coping syftar till försök att hantera situationer orsakade av psykologisk stress. Att 

hantera innebär i dessa situationer att minimera, undvika, tolerera, acceptera eller försöka att 

mästra. (Lazarus & Folkman, 1984) Copingbegreppet presenteras vidare i kapitel tre, 

teoretiska perspektiv. 

1:5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet är inledning och problemformulering till 

uppsatsens aktuella ämne, där återfinns även syfte och frågeställningar samt avgränsningar 

och centrala begrepp i uppsatsen. I det andra kapitlet, kunskapsläge, presenteras studier och 

annan litteratur som är kopplade till vårt forskningsområde.  I det tredje kapitlet, teoretiska 

perspektiv, redovisas de teorier vi valt att använda vid analysen av vår empiri. I det fjärde 

kapitlet, metod, redovisar vi hur vi har gått tillväga för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Det fjärde kapitlet innehåller även en diskussion kring realibilitet, validitet, 

generaliserbarhet samt etiska överväganden som gjorts i studien. Det femte kapitlet, resultat 

och analys, innehåller en presentation av studiens resultat samt analys av dessa. I uppsatsens 

sista kapitel nummer sex, diskussion, besvaras studiens syfte och frågeställningar. I det 

avslutande kapitlet diskuterar vi resultaten och metodvalet samt ger förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

http://www.al-anon.se/
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2 Kunskapsläge 

I följande avsnitt ges en överblick av kunskapsläget, detta innebär att det både är tidigare 

forskning och annan relevant litteratur som presenteras.  Underrubrikerna till kunskapsläget är 

utarbetade efter att vi kategoriserat den litteratur vi funnit som är relevant för vår studie. Då 

det finns lite svensk forskning inom området har vi valt att både inkludera svenska och 

internationella studier.  Den kategorisering vi har gjort har resulterat i att vi presenterar 

kunskapsläget inom områdena; Stress-Strain-Coping-Support modellen, anhörigas 

livssituation, beteenden kopplade till medberoendebegreppet, beteenden kopplade till coping 

samt stöd till anhöriga. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av kunskapsläget. 

2:1 Sökprocess 

Sökning efter litteratur har gjorts i databaserna academicsearch, googleschoolar, 

proQuestplatform och DiVA, sökorden som användes var codependent and (alcohol or drug 

or dependency) och family and (alcohol or drug or depend* samt sökorden relative and 

(alcohol or drug or dependency). I databaserna söktes enbart litteratur som var kollegialt 

granskad. Vidare användes samma sökord för att hitta litteratur på Centralförbundet för 

alkohol och narkotikas bibliotek. Vi läste de funna forskningsartiklarnas abstract för att 

avgöra vilka som var av relevans för vår studie. Vi har vidare följt upp intressanta referenser 

från en del av den funna litteraturen.  

2:2 Stress-Strain-Coping-Support modellen 

Stress-Strain-Coping-Support [SSCS] är en teoretisk modell utvecklad utifrån tidigare 

forskning inom psykologi och inom liknande discipliner. Modellen ger en förklaring till hur 

olika delar av anhörigas livssituation hänger samman och påverkar varandra. Modellen 

förutsätter att den anhöriga till viss grad kan påverka den kemiskt beroende personen både 

negativt och positivt samt vice versa. (Orford et al., 2005) En viktig princip i denna modell är 

att de anhöriga är i riskzonen för psykiska och fysiska hälsoproblem som ett direkt resultat av 

att dagligen utsättas för den stress som det innebär att vara anhörig till en kemiskt beroende. 

De anhöriga reagerar aktivt på dessa stressorer via olika handlingar som kallas coping. 

(Copello, Orford, Velleman, Templeton & Scrishnan, 2000) 
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SSCS modellen föreslår följande:  

 För det första, att leva i en familj där någon är kemiskt beroende är vanligtvis väldigt 

stressigt både för den beroende och för de som är nära anhöriga. 

 För det andra, de nära anhöriga som är oroliga för och påverkade av den kemiskt beroende 

är benägna att uppvisa tecken av påfrestning (strain), inkluderat olika former av psykisk och 

fysisk ohälsa.  

 För det tredje, anhöriga i denna situation utsätts ofta för svåra dilemman som involverar att 

försöka förstå vad som går fel och vad de bör göra åt det. De sätt de anhöriga försöker förstå 

och reagerar på kallas coping. 

 För det fjärde, anhöriga kan bli hjälpta eller hindrade av socialt stöd från både andra 

familjemedlemmar, vänner och professionella.  

 Sammanfattningsvis så föreslår modellen att stressen och påfrestningen (strain) 

tillsammans beskriver inflytandet som den kemiskt beroende har på den anhöriga. Olika 

copingstrategier och positivt socialt stöd kan minska det negativa inflytandet och bidra till en 

bättre livssituation för den anhöriga. (Arcidiacono, Velleman, Procentses, Berti, Albanesi, 

Sommantico & Copello, 2010., Orford, Copello, Velleman & Templeton, 2010) 

2:3 Anhörigas livssituation 

I den tidigare forskningen har det konstateras att de anhöriga om och om igen vittnar om den 

påfrestning de utsätts för genom att de är anhöriga till en kemiskt beroende. Påfrestningen 

grundar sig bland annat i att relationen blivit obehaglig och ibland aggressiv, konflikter om 

ekonomi, upplevelser av osäkerhet och oro, samt att familjelivet har blivit hotad. En annan del 

av den påfrestning de anhöriga utsätts för kretsar kring deras oro för barnen i familjen, detta är 

något centralt och ständigt återkommande. (Orford et al., 2010)  

 

En av de mest omfattande studierna kring anhöriga till kemiskt beroendes livssituation är en 

kunskapsöversikt genomförd av Orford et al. (2010). Kunskapsöversikten är en 

sammanställning av kvalitativ forskning som gjorts under de senaste 20 åren från olika länder. 

Totalt har över 800 vuxna anhöriga till kemiskt beroende intervjuats. Resultaten av 

kunskapsöversikten visar att det universella verkar vara att de anhöriga uppfattar att den 

kemiskt beroendes beteende har påverkat familjens hälsa och välmående negativt på ett eller 

annat sätt. De omständigheter de anhöriga möter leder till att de söker och prövar nya sätt att 

hantera vardagen. I sammanställningen är urvalet näst intill unikt då både män och kvinnor är 
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representerade. Även då könsfrågan är aktuell då kvinnor är överrepresenterade i forskningen 

så vittnar män och kvinnor om likartade sätt att hantera och uppleva situationen som anhöriga 

till kemiskt beroende. I kunskapsöversikten framkommer hypotesen att det finns en central 

kärna i upplevelserna av att vara anhörig oavsett kön och relation. Det kan finnas nyanser men 

inte förändra kärnan i upplevelserna. (Orford et al., 2010) 

 

I forskningen beskrivs att den påfrestning de anhöriga lever under ger negativa effekter hos de 

anhöriga. De anhöriga vittnar om en högre frekvens av psykisk och fysisk ohälsa än den 

övriga befolkningen. (Arcidiacono et al., 2010) Likartade resultat återfinns i flera studier 

genomförda i olika delar av världen. I Storbritannien har det i en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ studie framkommit att en stor majoritet av anhöriga till narkotikaberoende anser 

att deras anhörigas beroende har resulterat i kortvariga eller långvariga negativa effekter på 

deras hälsa. Studien visar även att förhållandet mellan den anhöriga och den 

narkotikaberoende tenderar att genomgå en negativ förändring på grund av beroendet samt att 

beroendet ofta får negativa effekter på familjelivet. (Velleman et al., 1993) 

 

Slående liknande resultat återfinns i studier genomförda i Italien och i Singapore. Resultaten 

av en kvantitativ studie i Italien visar att alkohol- och drogberoende i familjen påverkar de 

anhöriga negativt i stor utsträckning. De anhöriga rapporterar en hög frekvens av psykiska 

och fysiska symptom, där kvinnorna uppvisar signifikant högre frekvenser än männen. 

(Arcidiacono et al., 2010) En studie i Singapore visar att de flesta anhöriga upplevde att de 

påverkades emotionellt, ekonomiskt och socialt av den beroende och hälften kände ett behov 

av att själva söka stöd. Resultaten visar att anhöriga har sämre psykisk hälsa och signifikant 

fler var deprimerade än de som ingick i studiens kontrollgrupp. (Meng et al., 2011) 

 

Forskningen visar på ett samband mellan anhöriga till kemiskt beroendes hälsa och vilken typ 

av copingstrategi de anhöriga använder för att hantera sin livssituation. Kvinnor uppvisar en 

högre frekvens än män gällande engaged copingstrategier. Copingstrategier som kategoriseras 

som engaged coping  är strategier som innebär att den anhöriga blir överinvolverad i den 

kemiskt beroende. Vidare framkommer det att tolerant-inactive copingstrategier har det 

strakaste sambandet med välmående hos anhöriga till kemiskt beroende. Copingstrategier som 

kategoriseras som tolerant-inactive coping är startegier som innebär att den anhöriga på olika 

sätt minimerar de negativa konsekvenserna av det kemiska beroendet. (Meng et al., 2011)  
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I forskningen återfinns även ett samband mellan hur det kemiska beroendet ser ut och de 

anhörigas välmående. Ett svårare missbruk leder till en högre frekvens av stigmatisering och 

en upplevelse av lägre inflytande hos de anhöriga. I de fall den kemiskt beroende uppvisar 

problematiska beteendemönster ökar oron och missnöjdheten hos dess anhöriga. (Moore, 

Biegel & McMahon, 2011) 

 

Även resultatet av en studie i Israel har visat att livssituation för fruar till alkoholister 

påverkas negativt. De israeliska kvinnorna vittnar om att de upplever att de har ett avvikande 

beteende jämfört med samhällets normer. Fruarna beskriver att de skäms för sin situation och 

därför försöker dölja sin situation för att utåt sett uppvisa ett ”normalt” liv. (Peled & Sacks, 

2008) 

2:4 Beteenden kopplade till medberoendebegreppet 

I litteraturen presenteras framförallt två olika synsätt på personer som lever nära en kemiskt 

beroende; att vara anhörig kontra att vara medberoende. Den stora skillnaden mellan 

begreppen är att personer som använder medberoendebegreppet anser att den som lever med 

en kemiskt beroende kan ha en egen problematik, ett medberoende, jämställt med det kemiska 

beroendet. (jmf. Beattie, 1987) Då vi i vår studie kommer att studera beteenden hos personer 

som lever nära en kemiskt beroende så är det inte av relevans huruvida den tidigare 

forskningen är kopplad till medberoendebegreppet eller ej. Vi har dock valt att presentera den 

forskning som vi funnit relevant och som utgår ifrån att det finns ett medberoende under en 

egen rubrik då tanken på ett medberoende tillhör en egen diskurs.  

 

En tanke som framkommer i forskningen är att termen medberoende bör användas försiktigt 

då ett oriktigt ettikerande är ett hinder för individen, speciellt för kvinnor. I forskningen 

framkommer det att 80 procent av de som diagnostiseras som medberoende är kvinnor. 

(Hewitt, Coak & Smale, 2004) I en narrativ studie där samtliga medverkande kvinnor 

definierade sig själva som medberoende framkommer det att samtliga uppvisade likartade 

beteenden i form av ett stort fokus utanför sig själva, en brist på uttryckande av känslor samt 

att kvinnorna fann ett värde genom sin relation till den kemiskt beroende. Endast ett fåtal av 

kvinnorna kunde enligt författarna och DSM IV definieras som medberoende. Detta är enligt 

författarna anledningen till att termen bör användas försiktigt. (Hewitt, Coak & Smale, 2004)  
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I en kvantitativ studie genomförd i USA har det undersökts två hypoteser. Den första är att 

medberoende ska existera oberoende av kemiskt beroende. Den andra är att medberoende 

personer är mer deprimerade än övriga. Deltagarna genomförde tre tester varav en mätte 

depression, en medberoende och en om man har en anhörig som är kemiskt beroende. 

Resultaten visar att medberoende enligt de kriterier som användes i studien existerar 

oberoende av om man är anhörig till en kemiskt beroende eller inte. Medberoende personer 

uppvisar dock inte en högre frekvens av depression men alla som har en anhörig som är 

kemiskt beroende uppvisar en högre frekvens av depression än de som inte är anhöriga till en 

kemiskt beroende. (O´Brien & Gaborit, 1992) 

 

Båda dessa studier visar att anhöriga till kemsikt beroende uppvisar likartade beteendemönster 

som ett resultat av att de är anhöriga oavsett om dessa definieras som medberoende eller ej. 

2:5 Beteenden kopplade till coping 

Det har i forskningen om anhöriga till kemiskt beroende konstaterats ett samband mellan 

copingstrategier och beteenden hos de anhöriga. En av de mest omfattade studierna som gjorts 

inom området är utförd av Orford et al. (2005).  De har i en kvalitativ studie intervjuat totalt 

297 anhöriga till kemiskt beroende i Mexico City, South-West England och i norra Australien, 

totalt var en tredjedel män. Syftet var att jämföra upplevelser kring att vara anhörig till 

kemiskt beroende i de olika områdena. Resultaten visar att anhöriga ofta känner sig hjälplösa 

och att det inte finns några kulturella arv kring hur man bör bete sig, reagera, eller hantera 

situationen att ha en kemiskt beroende i familjen.  Författarna fann tre övergripande men 

ibland sammangående copingstrategier som var och en innehåller olika aspekter av 

handlingar. Den första strategin ”stå ut med” innehåller beteenden som syftar till att stå ut 

med konsumtionen och ge efter för den beroende. Anhöriga som använder copingstrategin 

”stå ut med” blir ofta tillbakadragna och undviker konfrontation. Strategin ”stå ut med” kan 

användas på grund av att den anhöriga har en känsla av hjälplöshet, för att behålla lugn för 

familjen eller som ett försök att stödja den kemiskt beroende. Den andra strategin ”att försöka 

behålla kontroll” innehåller beteenden som syftar till att behålla en del av kontrollen över 

familjelivet. Beteenden som kategoriseras under ”att försöka behålla kontrollen ” är att vara 

konfrontativ, att kontrollera men också beteenden som syftar till att vara stödjande mot den 

kemiskt beroende. Den tredje strategin ”tillbakadragande och självbeaktande” innehåller 

beteenden som syftar till att få mer självständighet från den beroende och dennas problematik. 
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Detta genom att exempelvis flytta ifrån den beroende, skapa en distans till den beroende, 

skaffa egna intressen, sluta oroa sig och prioritera sig själv. (Orford et al., 2005) 

I forskningen återfinns resultat som visar att anhöriga till kemiskt beroende prövar sig fram 

mellan olika typer av copingstrategier. De anhöriga byter ofta strategi efter att ha upptäckt att 

den tidigare inte fått förväntat resultat utan ibland till och med förvärrat situationen för 

familjen. Resultaten av tidigare forskning visar att anhöriga anser att samtliga copingstrategier 

innehåller både negativa och positiva aspekter. (Orford et al., 2005) De anhöriga känner sig 

ofta försummade, är misstänksamma, är oroliga och osäkra samt är ambivalenta inför 

beroendet. Det finns en osäkerhet hos anhöriga kring hur de bör bemöta situationen och de 

söker desperat efter ideala sätt att hantera sin livssituation. Dessa olika sätt kan syfta till att 

försöka kontrollera den kemiskt beroende, skydda den kemiskt beroende eller att på olika sätt 

försöka skapa en distans till den kemiskt beroende. En anhörig använder ofta flera av dessa 

sätt parallellt med varandra för att hantera sin livssituation. (Velleman et al., 1993) 

Även i en norsk studie har liknande resultat framkommit. En och samma copingstrategi har 

visat sig kunna få båda positiva och negativa resultat. Studien fokuserade främst på 

konfrontation som ett sätt för anhöriga till kemiskt beroende att hantera sin livssituation. 

Konfrontation sågs i studien som en copingstrategi. Resultaten i studien tyder på att anhöriga 

till personer med problematiskt drickande har ett dilemma gällande att konfrontera eller att 

inte konfrontera den som dricker. De anhöriga uttryckte att konfrontationer med den 

problematiska drickaren kunde få negativa konsekvenser för dem själva och familjen. Detta 

till exempel genom att de anhöriga förlorade kontrollen över den drickande eller genom en 

oro för att bli psykiskt eller fysiskt skadade. Studien visar vidare att makar till de 

problematiskt drickande upplevde att både konfrontera och att inte konfrontera kunde öka 

distansen i parrelationen. Att konfrontera eller att inte konfrontera kan båda vara en källa till 

att de anhöriga nedvärderar sig själva och kan båda leda till en känsla av inkompetens och 

hjälplöshet. (Dundas, 2007) 

En del av forskningen utgår ifrån att det finns en koppling mellan stressorer i familjen, 

copingstrategier samt välmående hos den anhöriga. I dessa fall utgår forskningen ifrån att det 

finns två kategorier av copingstrategier anpassade och missanpassade. Exempel på anpassade 

copingstrategier är att planera, att ha en positiv inställning, att acceptera situationen samt att 

söka emotionellt stöd. Exempel på missanpassade copingstrategier är att förneka, att 



15 

 

skuldbelägga sig själv, att ha en negativ inställning samt att utveckla ett eget missbruk. 

Missanpassade copingstrategier leder ofta till att mer negativa stressorer uppkommer och en 

upplevelse av att ha ett lägre inflytande över situationen.  Forskningen har inte funnit något 

samband mellan anpassade copingstrategier och välmående men ett samband mellan 

missanpassade copingstrategier och missnöjdhet har återfunnits i forskningen. (Moore, Biegel 

& McMahon 2011)  

Även Orford et al. (2001) har i en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie jämfört 

anhöriga till personer med alkohol eller drogproblem i Mexico City och South West England i 

termer av familjestress, copingsstrategier och hälsa. Författarna utgick från tre övergripande 

copingstrategier: Engaged, Tolerent-incative samt Withdrawal coping. Engaged coping 

innebär att den anhöriga försöker hantera situationen till exempel genom att kontrollera den 

kemiskt beroende. Tolerant-inactive coping innebär att den anhöriga i stor utsträckning 

försöker bibehålla vardagen till exempel genom att dölja det kemiska beroendet samt genom 

att ursäkta den kemiskt beroende. Withdrawal coping innebär att den anhöriga skapar en 

distans till den kemiskt beroende till exempel genom att flytta. Författarna fann signifikanta 

samband mellan en positiv atmosfär i familjen och mindre fysiska och psykiska symptom hos 

den anhöriga. En negativ atmosfär i familjen hade ett signifikant samband med fler psykiska 

och fysiska symptom. Anhöriga som i stor utsträckning använde sig av tolerant-inactive 

coping uppvisade högre nivåer av psykiska och fysiska symptom, sambandet var signifikant. 

Författarna fann inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att hantera den 

situation som det innebär att vara anhörig till en person med ett kemiskt beroende. (Orford et 

al., 2001) Även i en svensk studie visar resultaten att mäns och kvinnors sätt att hantera sin 

livssituation som anhöriga till en kemiskt beroende är likartade. Kvinnor och män använder i 

stor utsträckning likartade copingstrategier.  Kvinnor uppvisar dock en högre tendens till 

undvikande coping som till exempel sexuellt tillbakadragande, tillbakadragande på grund av 

rädsla och en mycket negativ inställning till alkohol. Kvinnor uppvisade vidare en högre 

frekvens av mentala symptom som depression, tvångsbeteende och fientliga symptom 

gentemot den kemiskt beroende. Hos kvinnor återfanns ett signifikant samband mellan 

undvikande coping och depression. (Zetterlind, 1999) 

Forskningen visar att nära anhöriga till kemiskt beroende över tid uppvisar en stabilitet 

gällande sin egen villighet att förändra sin livssituation samt sina copingstrategier. Detta 

innebär att anhöriga till en kemiskt beroende inte upphör att använda copingstrategier så länge 
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de har en position som anhörig till en kemiskt beroende. Många nära anhöriga till alkoholister 

beskriver en stabil ambivalent inställning till drickandet. Drickandet kan leda till att 

alkoholisten blir mer avslappnad samtidigt som drickandet leder till en oro för alkoholistens 

hälsa och förändrade beteende samt för familjens ekonomi. Många fruar blir och fortsätter 

över tid att vara kontrollanter av drickandet och fruarna beskriver en osäkerhet kring om, och 

hur de ska kontrollera drickandet. (Orford & Dalton, 2005) 

2:6 Stöd till anhöriga 

Trots att det under flera års tids varit känt att familjemedlemmar påverkas negativt av den 

kemiskt beroende och behöver eget stöd ses de anhöriga oftast som resurs för den beroende i 

dess behandling. Forskningen visar att det negativa inflytandet den kemiskt beroende har på 

den anhöriga kan minskas genom olika stödinsatser. (Velleman, Arcidiacono, Procentese, 

Copello & Sarnacchiaro, 2008) 

En av stödinterventionerna som återfinns i den tidigare forskningen är en 5-stegs intervention 

utvecklad utifrån SSCS modellen. (Velleman et al., 2011) Interventionens fem steg är:  

1) Lyssna, lugna, utforska bekymmer och oro hos och med den anhöriga. 

2) Tillhandahålla relevant information till den anhöriga. 

3) Utforska vilka copingstrategier den anhöriga använder och hjälpa den anhöriga att finna 

alternativa copingstrategier. 

4) Utforska vilket socialt stöd den anhöriga har samt vilket behov av socialt stöd som 

eventuellt finns. 

5) Föreslå ytterligare alternativ för hjälp och stöd och hänvisa dit om lämpligt. (Velleman et 

al., 2008) 

5-stegs interventionen har prövats i två olika former, antingen genom en självhjälps manual 

eller genom att en professionell guidar den anhöriga genom de fem stegen. Vid uppföljning av 

interventionerna har inga skillnader i resultat återfunnits. Båda interventionerna har visat sig 

ha en positiv effekt för de anhörigas livssituation. De nära anhöriga har gått från mer 

kontrollerande copingstrategier till mer tillbakadragande och självbeaktande copingstrategier, 

vilket anses vara mer hälsosamt. (Velleman et al., 2011). Interventionen har prövats i Italien 

och Storbritannien och har uppvisat ett positivt resultat varför den rekommenderas att prövas i 

fler länder. (Velleman et al., 2008) De anhöriga vittnar om att styrkan med 5-stegs 

interventionen är att få en egen kontakt med en professionell samt att få hjälp med att uppnå 
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mer självständiga copingstrategier. 5-stegs interventionen har en positiv potential men 

behöver utvecklas för familjer som levt med problemet länge och/eller redan fått liknande 

information. (Orford, Templeton, Patel, Copello & Velleman, 2007) 

 

Zetterlind (1999) har i en svensk studie som ingår i hennes avhandling Relatives of alcoholics 

jämfört tre olika metoder för att undersöka om det går att öka copingförmågor och 

välbefinnande hos makar till alkoholister. Metoderna som jämfördes i studien var; ett enskilt 

informationsmöte, fyra individuella möten för copingträning samt 12 gruppmöten. Resultaten 

i studien visar att alla tre grupper förbättrades gällande copingförmågor, psykiska symptom 

och vedermöda. De anhöriga som enbart hade ett enskilt informationsmöte uppvisade en 

mindre förbättring än de övriga gällande psykiska symptom. I övrigt fanns inga skillnader 

mellan de tre olika metoderna. Vidare har det framkommit att det är av vikt att anhöriga till 

kemiskt beroende blir informerade om vilka stödinsatser som finns att tillgå i samhället. En 

ökad information har visat sig leda till att fler anhöriga till kemsikt beroende söker och får 

stöd från samhället. (Zetterlind, 1999)  

2:7 Sammanfattning av kunskapsläget  

I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av kunskapsläget kring anhöriga till 

kemiskt beroende. Målet med sammanfattningen är att ge en enkel och mer lättöverskådlig 

bild över vad vi funnit i tidigare forskning och litteratur.  I litteraturen presenteras framförallt 

två olika synsätt på personer som lever nära en kemiskt beroende; anhörig kontra 

medberoende. Den stora skillnaden mellan begreppen är att personer som använder 

medberoendebegreppet anser att den som lever med en kemiskt beroende kan ha en egen 

problematik, ett medberoende, jämställt med det kemiska beroendet. ( jmf. Beattie, 1987) 

I den tidigare forskningen har det konstateras att de anhöriga om och om igen vittnar om den 

påfrestning de utsätts för genom att de är anhöriga till en kemiskt beroende. Det universella 

verkar vara att de anhöriga uppfattar att den kemiskt beroendes beteende påverkar familjens 

hälsa och välmående negativt på ett eller annat sätt. Anhöriga till kemiskt beroende vittnar till 

exempel om en högre frekvens av psykisk och fysisk ohälsa än den övriga befolkningen. 

(Arcidiacono et al., 2010., Orford et al., 2010) 

Det har i forskningen om anhöriga till kemiskt beroende konstaterats att det finns ett samband 

mellan copingstrategier och beteenden hos de anhöriga. De omständigheter de anhöriga möter 
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leder till att de söker och prövar nya sätt att hantera vardagen. I forskningen återfinns resultat 

som visar att anhöriga till kemiskt beroende prövar sig fram mellan olika typer av 

copingstrategier. Kvinnor och män använder i stor utsträckning likartade copingstrategier.  De 

anhöriga byter ofta strategi efter att ha upptäckt att den tidigare inte fått förväntat resultat utan 

ibland till och med förvärrat situationen för familjen. Det framkommer att anhöriga anser att 

samtliga copingstrategier innehåller både negativa och positiva aspekter. (Orford et al., 2005., 

Orford et al., 2010., Zetterlind, 1999) Forskningen visar även på ett samband mellan anhöriga 

till kemiskt beroendes hälsa och vilken typ av copingstrategi de anhöriga använder för att 

hantera sin livssituation. (Meng et al., 2011) 

Det negativa inflytandet den kemiskt beroende har på den anhöriga kan minskas genom olika 

stödinsatser. Vid genomgång av den tidigare forskningen har ett flertal uppföljningar av olika 

stödinterventioner för anhöriga till kemiskt beroende funnits. Samtliga stödinterventioner har 

haft ett positivt inflytande på de anhöriga till en kemiskt beroendes livssituation. (Velleman et 

al., 2008., Zetterlind, 1999., Orford et al., 2007). 

Utifrån forskningen kring anhöriga till kemiskt beroende har Stress-Strain-Coping-Support 

modellen utvecklats. Modellen föreslår att stress och påfrestning (strain) tillsammans 

beskriver inflytandet den kemiskt beroende har på den anhöriga. Olika copingstrategier och 

positivt socialt stöd kan minska det negativa inflytandet och bidra till en bättre livssituation 

för den anhöriga. (Arcidiacono et al., 2010) Modellen ger en förklaring till hur olika delar av 

anhörigas livssituation hänger samman och påverkar varandra. (Copello et al., 2000) 

3 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer två teorier att presenteras, coping- och systemteori. För att ge en djup 

förståelse för hur kvinnliga partners till kemiskt beroende hanterar sin livssituation har en 

teori som kan ge en förståelse på individnivå, copingteori, valts. Vidare har en teori som kan 

ge en förståelse på individ- grupp- och samhällsnivå, systemteori, valts. Målet med vårt val av 

teorier är att dessa ska komplettera varandra genom att ge en djupare förståelse för kvinnornas 

berättelser på olika nivåer. Vid analys av empirin har vardera teori applicerats när den har 

ansetts kunna fördjupa förståelsen för kvinnornas berättelser. 
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3:1 Copingteori 

Copingteorin har valts som en av de teorier vi kommer använda vid analysen av vår empiri. 

Copingteorin är återkommande när anhöriga till kemiskt beroendes beteenden diskuteras i den 

tidigare forskningen. Det var i den tidigare forskningen vi blev introducerade för kopplingen 

mellan coping och beteenden som anhöriga till kemiskt beroende uppvisar. Copingteorin 

kommer ifrån det kognitiva perspektivet och har samband med stressforskning. 

Copingstrategier är hanteringsmekansismer det vill säga individers sätt att hantera stressfyllda 

händelser och känsloreaktioner. Coping begränsas till psykologisk stress, då det syftar till 

försök att hantera en påfrestande situation. Att hantera innebär att minimera, undvika, 

tolerera, acceptera och försök att mästra situationen. (Lazarus & Folkman, 1984., Lundh & 

Smedler, 2007., Payne, 2008)  

Det finns en skillnad mellan coping och automatiska adaptiva beteenden, enkelt förklarat kan 

beteenden som uppkommer som en reaktion på nya situationer ses som coping medan 

beteenden som sker på rutin i invanda situationer är automatiskt adaptiva. Coping kräver 

ansträngning men det gör inte automatiska adaptiva beteenden. Copingstrategier måste 

definieras oavsett utfall av handlingarna, då copingstrategier både kan få ett positiv eller 

negativt resultat och ingen strategi kan ses som bättre än en annan. (Lazarus & Folkman, 

1984) 

Copingstrategier är alltid kopplade till en specifik situation och för att förstå coping måste 

man veta vad det är en person försöker hantera. Coping är en skiftande process där en person 

vid en viss tid, litar mer på en strategi till exempel defensiva och vid en annan tid litar mer på 

en annan till exempel problemlösande. Detta som ett resultat av att relationen mellan personen 

och dess miljö förändras. (Lazarus & Folkman, 1984) 

Vanligt är att copingstrategier delas in i två grupper, en där strategierna är direkt riktade mot 

att hantera problemet som orsakar stressen så kallad problemfokuserad coping. Den andra är 

riktad för att reglera känslorna som problemet orsakar, så kallad känslofokuserad coping. 

Känslofokuserad coping är vanligare när man upplever en känsla av att ingenting går att göra 

medans problemfokuserad coping är vanligare när man känner att man kan förändra 

situationen.  De två typerna av coping kan båda användas parallellt. (Lazarus & Folkman, 

1984) 
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Forskningen har bekräftat tre övergripande copingstrategier vilka vi kommer att använda i 

analysen av vår empiri. (Copello, Orford, Velleman, Templeton & Scrishnan, 2000): 

 Engaged coping innehåller en aktiv interaktion med den kemiskt beroende med fokus på 

att försöka hantera problemet. Tankar som den anhöriga kan ha är att jag kan ändra den 

beroende och känslor som arg, ledsen och ansvar ingår. Exempel på handlingar vid engaged 

coping är att kontrollera den kemiskt beroende. Denna strategi kan få den anhöriga att känna 

att de gör något positivt men det kan också vara väldigt påfrestande och den kemiskt beroende 

kan känna sig stött.  

 Tolerant-inactive coping innehåller ibland en aktiv interaktion och ibland avsaknad av 

handling. De huvudsakliga resultaten av denna strategi är att den kemiskt beroende inte 

upplever negativa konsekvenser till följd av sitt beroende. Tankar som den anhöriga kan ha är 

att andra inte förstår den beroende och känslor av hjälplöshet och skuld ingår. Exempel på 

handlingar är att ge pengar trots att det går till drogen. Denna strategi kan leda till att den 

anhöriga undviker konflikter med den beroende och den anhöriga kan också uppleva att den 

blir utnyttjad. 

 Withdrawal coping innehåller försök att få en distans till den beroende. Tankar som den 

anhöriga kan ha är ju mindre vi är tillsammans desto bättre och känslor av självständighet 

eller av att ha blivit sårad ingår. Exempel på handlingar är att undvika den kemiskt beroende. 

Denna strategi kan förhindra att den anhöriga blir överinvolverad men den anhöriga kan också 

uppleva att denna avvisar och/eller exkluderar den kemiskt beroende.  

I praktiken upplevs valet mellan dessa olika copingstrategier som dilemman för den anhöriga 

på grund av att både positiva och negativa resultat kan komma från en och samma strategi. 

Detta leder till ambivalens och osäkerhet till vad man ska och bör göra. (Copello et al., 2000) 

Teorin om coping och copingstrategier kommer att användas vid analysen av vår empiri för 

att finna förklaringar till beteenden utifrån copingteorin. Vidare kommer teorin användas för 

att lokalisera i vilka sammanhang anhöriga beskriver att de använder olika copingstrategier. 

Copingteorin har en socialpsykologisk utgångspunkt och fungerar med ett hermeneutiskt 

perspektiv då båda utgår ifrån att individen måste ses i sitt sociala sammanhang. (jmf. Lazarus 

& Folkman, 1984) 

 



21 

 

3:2 Systemteori 

Det kan skiljas mellan två former av systemteori i socialt arbete, generell systemteori och 

ekologisk systemteori. Det är den generella systemteorins utgångspunkter vi ska använda hos 

av. Att studera de olika systemen och de sociala nätverken som individen är delaktig i gör att 

vi får möjlighet att analysera om det är olika faktorer i olika som system som leder till att 

anhörigas beteenden formas och förändras. Genom att identifiera beteendemönster i de olika 

systemen kan vi även analysera om anhöriga uppvisar olika beteenden i olika system. Att se 

helheten istället för delar och detaljer av individuellt beteende är systemteorins värde (Payne, 

2008) 

 

Systemteori betonar individens delaktighet i flera olika system som är viktiga att få 

information om för att få en helhetsbild av individen. Alla individer tillhör olika och flera 

system samtidigt. Fyra grundsystem som en individ är del av är familjen, vänner, släkt och 

arbete/skola. Sen finns det flera andra system som en individ kan vara del av såsom kyrkan, 

träning, teatergrupp, kören m.m. Alla dessa system påverkar individen och individen påverkar 

dem på olika sätt. (Fred & Olsson, 2008)  

 

Orford (1992) konstaterar att det finns stressiga dilemman gällande hur man ska reagera och 

oavsett om du är syskon, vän, granne, kollega eller medborgare så måste du på ett eller annat 

sätt hitta strategier för att hantera personer med kemiskt beroende. 

Vi har valt systemteori då vi tror att den kommer att komplettera copingteorin. Copingteorin 

möjliggör endast analys på individnivå. Systemteorin möjliggör å andra sidan för en bredare 

analys på individ-, grupp- och samhällsnivå, vilket vi tror kan ge en djupare förståelse för 

kvinnornas berättelser.   

4 Metod 

I detta avsnitt redovisar vi hur vi gått tillväga för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet innehåller metodologiska överväganden, en beskrivning av 

urvalsprocessen och analysprocessen samt en diskussion kring reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och de etiska överväganden som gjorts i studien. 
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4:1 Val av metod 

Studien har genomförts med en fokusgrupp som är en kvalitativ metod. Med en kvalitativ 

metod försöker man förstå studiens aktuella fenomen genom undersökningspersonernas 

livsvärld. (Kvale & Brinkmann, 2009) En människas livsvärld syftar till den enskildes 

upplevelser om sin vardagsvärld. Den kvalitativa forskningsmetoden ger en unik möjlighet att 

ta del av människors upplevelser kring den levda världen. Vanligtvis sker kvalitativa studier 

genom intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att finna mening, hitta teman samt få 

förståelse och beskriva intervjupersonernas livsvärld. Det utmärkande med kvalitativ metod är 

att man söker nyanserade beskrivningar av det aktuella fenomenet, målet är inte att kvantifiera 

resultaten. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Då studiens syfte kräver beskrivningar kring att vara partner till en kemiskt beroende för att 

kunna skapa mening och finna teman bedömde vi att en kvalitativ metod är att föredra. Med 

hjälp av fokusgrupper kunde vi ta del av kvinnornas subjektiva livsvärld. En anledning till att 

vi valde att ha en fokusgrupp framför ensklida intervjuer är vi får reda på hur deltagare i en 

viss grupp resonerar kring ett bestämt fenomen och med en liten påverkan av moderatorn. För 

att uppnå studiens syfte behövs nyanserade beskrivningar om att vara partner till en kemiskt 

beroende vilket är svårt att uppnå med en kvantitativ metod.   

4:2 Hermeneutik  

Empirin kommer att analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv vilket syftar till att finna 

förståelsen av en texts mening. (Larsson, 2005) Genom en svag uppfattning om empirins 

helhet tolkas delarna varpå tolkningarna av delarna relateras till empirins helhet. Denna 

process kallas den hermeneutiska cirkeln och ses som en metod att få en allt djupare förståelse 

av meningen.(Kvale & Brinkmann, 2009) Enligt det hermeneutiska synsättet kan tänkande 

och förståelse inte studeras isolerat utan det är alltid med en persons erfarenheter som något 

tänks eller förstås. Detta innebär även att forskarens förförståelse är av betydelse vid analysen 

av empirin. (Olsson & Sörensen, 2007) Ett hermeneutiskt perspektiv har valts för vår studie 

då vi anser att den förförståelse vi fått när vi läst litteratur till studien kommer att ha betydelse 

för hur empirin tolkas. Vi tror även att det är en fördel att empirin tolkas med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln då denna tillåter underliggande tolkningar utifrån vår förförståelse när 

delar och helhet relateras till varandra. Detta kan samtidigt föra med sig att det inte är 

fokusgruppsdeltagarnas egna tolkningar som presenteras. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) 
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4:3 Urval 

Ett sätt att rekrytera deltagare till fokusgrupper är att en kontaktperson förmedlar personer 

som kan ingå i grupperna. Deltagarna som ska ingå i en fokusgrupp ska ha en tydlig koppling 

till det fenomen som ska diskuteras och deras erfarenheter ska vara av betydelse för att öka 

förståelsen om det fenomen studien berör. (Billinger, 2005) I studien har urvalet skett genom 

att kontakt tagits med en anhörigterapeut och med en för oss känd deltagare i en Al-anon 

grupp. Dessa två blev våra kontaktpersoner och båda är aktiva i Stockholms län. 

Anhörigterapeuten leder anhörigprogram för anhöriga till kemiskt beroende. 

Anhörigterapeuten förmedlade ett skriftligt informationsblad där kort information om studien 

gavs till personer som genomgått ett anhörigprogram. Genom detta kom vi i kontakt med två 

personer varav med en kvinna som kom att delta i studien. Denna kvinna visade sig även vara 

deltagare i samma Al-anon grupp som den andra kontaktpersonen rekryterade deltagare från.  

Deltagaren i Al-anon gruppen förmedlade även denna det skriftliga informationsbladet till 

andra deltagare i Al-anon. Genom detta kom vi i kontakt med ytterligare sju kvinnor, 

inklusive kontaktpersonen, vilka alla kom att delta i studien. 

Målet i studien var från början att urvalet skulle bestå av lika antal män som kvinnor, men då 

vi endast kom i kontakt med en man via anhörigterapeuten och resten var kvinnliga partners 

till kemiskt beroende blev vi tvungna att modifiera vårt syfte till att endast undersöka hur 

kvinnliga partners till kemiskt beroende beskriver att de hanterar sin livssituation.  

4:4 Datainsamling 

I studien användes en fokusgrupp som datainsamlingsmetod. En fokusgrupp består av ett antal 

deltagare som i grupp ska diskutera ett givet fenomen. Det finns ingen regel för hur många 

deltagare som ska ingå i en fokusgrupp, men antalet får inte vara för stort då risken finns att 

inte alla kommer till tals. Vidare får inte antalet vara för litet då samtalet kan tendera att 

stanna av. En riktlinje kan dock vara fyra till sex deltagare i varje fokusgrupp. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) I studien genomfördes en fokusgrupp bestående av 

de åtta kvinnor som presenterats under urvalet. Det hade varit att föredra att ha flera 

fokusgrupper då det i metodlitteraturen framhävs att man bör ha cirka tre fokusgrupper för 

varje tema av intresse för studien, eller tillräckligt många för att uppnå teoretisk mättnad. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) Tidsramen och viss svårighet att finna 
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deltagare till fokusgrupper för denna studie begränsade möjligheten att genomföra fler än en 

fokusgrupp. 

Fokusgruppen bör vara homogen i det avseende att deltagarna har erfarenheter kring det 

aktuella fenomenet. I studien rådde en homogenitet i fokusgruppen då samtliga är kvinnliga 

partners till en kemiskt beroende. Det är att föredra att ha naturliga grupper, det vill säga 

gruppdeltagare som känner varandra och har en gemensam historia. Detta för att det ofta 

upplevs lättare att diskutera känsliga ämnen i en sedan tidigare bekant grupp. (Billinger, 

2005., Abrahamsson, 2005) En nackdel med naturliga grupper är att det på förhand kan finnas 

roller och normer i gruppen som påverkar processerna i diskussionerna. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007) Det aktuella ämnet kan vara känsligt varav vi har valt att 

använda en grupp kvinnor som genom sitt deltagande i Al-anon är vana att diskutera sin 

livssituation med varandra. Detta anses väga upp för den eventuella nackdel som roller och 

normer kan ha haft i fokusgruppen. 

Fokusgruppmetoden är att föredra när forskaren är ute efter att ta reda på hur deltagare i en 

viss grupp resonerar kring ett bestämt fenomen och med en liten påverkan av moderatorn. 

Moderatorns roll i fokusgruppen är att hålla samtalet fokuserat på det aktuella fenomenet 

samtidigt som hon/han ska framhålla att det deltagarnas kunskap och erfarenheter som är 

svaren på moderatorns frågor. (Billinger, 2005)   

Fokusgrupper kan både genomföras strukturerat och ostrukturerat. I den strukturerade har 

moderatorn en klart ledande roll genom att både styra interaktionen mellan deltagarna, samt 

genom att moderatorns tydliga frågor ger en stark kontroll över de ämnen som diskuteras. 

Strukturerade fokusgrupper kan underlätta diskussion om känsliga ämnen. I den 

ostrukturerade är moderatorns mål att få fram vad deltagarna själva tycker är viktiga aspekter 

av det aktuella ämnet. En kombination mellan en strukturerad och ostrukturerad, det vill säga 

en halvstrukturerad ansats är ofta att föredra då deltagarna tillåts att introducera nya aspekter 

men moderatorn ser till att diskussionen rör det aktuella fenomenet. (Billinger, 2005) 

I studien användes en halvstrukturerad ansats. Detta för att deltagarna själva skulle kunna 

prata fritt om sina erfarenheter och tillföra aspekter som inte vi tagit i beaktande. Samtidigt 

hade moderatorn möjlighet att se till att diskussionen kretsade kring studiens frågeställningar 

och utarbetad intervjuguide (se bilaga 1). Den utarbetade intervjuguiden innehöll 
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förutbestämda teman vilka kunde underlätta att en diskussion om ett känsligt ämne kom 

igång.  

En fördel med metoden är att forskaren får fram mycket information på kort tid. 

Fokusgruppen berör färre teman än i en enskild kvalitativ intervju, men varje tema får 

generellt ett bredare innehåll. Resultatet av en fokusgrupp blir oftast en givande diskussion då 

deltagarna upplever att de ger varandra stöd och inspiration. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007., Olsson & Sörensen, 2007) En anledning till att fokusgruppsmetoden valts 

i denna studie är det faktum att metoden möjliggör mycket information som leder till en 

djupare förståelse för kvinnliga partners sätt att hantera sin livssituation. Detta på en relativt 

begränsad tid.  

4:5 Fokusgruppens genomförande 

Vi genomförde fokusgruppen i en tidigare känd lokal för deltagarna. Denna lokal används 

regelbundet av Al-anon. I lokalen fanns soffor och stolar kring ett bord. Esaiasson et al. 

(2007) framhäver att miljön för fokusgrupper är viktig att ta i beaktande då den ska skapa 

möjlighet till fria diskussioner. Vi tror att det faktum att deltagarna var välbekanta med miljön 

underlättade skapandet av fria diskussioner i fokusgruppen. Deltagarna fick tillsammans 

komma överens om tid för fokusgruppens genomförande och fokusgruppen genomfördes en 

kväll direkt efter ett Al-anon möte.  

Vid fokusgruppen var Johanna Gröndahl moderator och Lindha Hedberg observatör. 

Författarna började med att presentera sig. Därefter gav moderatorn en introduktion där 

studiens syfte presenterades, förklaring om hur empirin skulle analyseras, konfidentialitet 

garanterades och deltagarna uppmuntrades att fritt dela med sig av sina erfarenheter. 

Fokusgruppsdeltagarna informerades även om att diskussionerna spelades in samt att deras 

deltagande var frivilligt. Slutligen gick moderatorn igenom de olika temana i intervjuguiden 

(se bilaga 1). Moderatorn poängterade att det var deltagarna som var experter på ämnet och de 

uppmuntrades att tala fritt utifrån temana. (jmf. Olsson & Sörensen, 2007) 

Utan moderatorns inverkan berörde deltagarna samtliga teman i intervjuguiden och under 

gruppdiskussionerna kom samtliga deltagare till tals. Efter fokusgruppen, som pågick i en 

timme och tjugo minuter, tackades våra deltagare för sin medverkan och studien kommer efter 

färdigställande att ges till deltagarna. Fokusgruppen spelades in med hjälp av författarnas två 

iphones för att sedan transkriberas och analyseras.  
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4:6 Transkribering 

Ljudfilerna fördes över till författarnas datorer och raderades sedan från deras iphones. 

Inspelningen av fokusgruppen transkriberades på varsitt håll av författarna för att sedan 

jämföras och kontrolleras med varandra. Detta gjordes för att försöka återge kvinnornas 

berättelser så korrekt som möjligt. Inspelningen av fokusgruppen transkriberades ordagrant 

utan hänsyn till intonation, betoning, pauser, känslouttryck och liknande.  

4:7 Analys 

Alla följande steg av analysen gjordes gemensamt av de ansvariga för studien. Efter 

transkriberingen gjordes en kartläggning av empirin för att urskilja det väsentliga från det 

oväsentliga utefter vad som ansågs relevant utifrån frågeställningarna. Därefter genomfördes 

en meningskoncentrering av det relevanta materialet där meningarna kortades ner och 

omformulerades mer koncist (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). För de citat som vi trodde 

skulle bli aktuella skedde ingen meningskoncentrering. Vi analyserade de koncentrerade 

meningarna för att finna teman i kvinnornas berättelser. De tre huvudtemana vi fann var 

kvinnornas beteenden, kvinnornas vardag samt kvinnornas omgivning. Vi kom att presentera 

resultatet med dessa tre teman som rubriker. Under vardera rubrik presenteras mönster i 

kvinnornas utsagor och dessa har styrkts med citat.  

Vi har sedan analyserat resultaten utifrån våra valda teorier, coping- och systemteori samt 

utifrån den tidigare forskningen och kopplat detta till studiens syfte som är att beskriva och 

försöka få en förståelse för hur kvinnor som är partners till en kemiskt beroende hanterar sin 

livssituation. De två olika teorierna samt tidigare forskning har applicerats där vi har ansett att 

de kan tillföra en djupare förståelse till kvinnornas berättelser. Detta i enlighet med ett 

hermeneutiskt perspektiv där förförståelse ses som en tillgång vid analys. (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009) Analysen har presenterats löpande i direkt anslutning till resultaten.  

4:8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har gett ut forskningsetiska principer som forskare inom humanistisk- 

samhällsvetenskapliga ämnen kan förhålla sig till. Principerna är utarbetade för att skydda 

individen från att ta skada av forskningen. Individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav 

på forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 1990) Nedan går vi igenom dessa krav och hur vi övervägt 

och förhållit oss till dem i vår studie.  
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4:8:1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om deras uppgift i studien och vilka 

villkor som gäller. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst 

kan avbryta sin medverkan. Deltagarna ska informeras om alla aspekter som kan påverka 

deras vilja att delta. Detta innebär att de både ska få information om vinsterna med studien 

och om eventuella risker för obehag. (Vetenskapsrådet, 1990) 

I början av urvalsprocessen lät vi våra kontaktpersoner vidarebefordra ett första 

informationsbrev som innehöll kort information om studiens syfte, tänkta vinster med studien 

samt information om studiens metod. Det innehöll även information om att deltagande är 

frivilligt, att diskussionen i fokusgruppen kommer att spelas in och att uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt. Innan fokusgruppen genomfördes gavs mer detaljerad information 

om och kring studien och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor.  

4:8:2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna i studien. Kravet 

innebär dessutom att deltagarna själva ska kunna bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de ska delta. Deltagarna ska kunna avbryta sitt deltagande utan att utsättas för negativa 

följder. I de fall deltagarna är under 15 år bör samtycke inhämtas även från vårdnadshavare. 

(Vetenskapsrådet, 1990) 

Deltagarna i studien lämnade ett muntligt samtycke och de informerades om att de 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. I fokusgruppen hade deltagarna möjlighet att 

själva bestämma vad de ville dela med sig av vilket innebar att de på så sätt kunde påverka 

villkoren för sin medverkan. Samtliga deltagare var över 15 år.  

4:8:3  Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan identifiera deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt. All personal i ett forskningsprojekt som behandlar etiskt känsliga uppgifter bör 

underteckna ett avtal om tystnadsplikt. (Vetenskapsrådet, 1990) 

Alla uppgifter som kunde identifiera deltagarna har behandlats konfidentiellt. Detta genom att 

deltagarna avidentifierats vid transkribering och information som kan spåras till en enskild 

deltagare har inte publicerats.  Innan fokusgruppen genomfördes poängterade moderatorn att 
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ingenting som diskuteras i gruppen får föras vidare. Dock undertecknades inget formellt avtal 

om tystnadsplikt, vilket enligt riktlinjerna är önskvärt.  

4:8:4  Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 1990) Uppgifter som 

inhämtats i studien kommer på intet sätt lämnas vidare.  

4:9 Reliabilitet 

Med reliabilitet syftar man till studiens konsistens och tillförlitlighet och god reliabilitet 

innebär att en upprepning av studien vid en annan tidpunkt och med andra forskare skulle ge 

samma resultat. Det är framförallt i anknytning till arbetet med intervjuerna som reliabiliteten 

för en kvalitativ intervjustudie diskuteras. Reliabiliteten handlar bland annat om huruvida 

intervjupersonerna skulle ge samma svar vid ett annat tillfälle. Att intervjupersonerna ibland 

ändrar sina svar kan bland annat bero på att forskaren inverkar på personerna eller att tidpunkt 

och miljö påverkar intervjupersonernas svar. (Kvale & Brinkmann, 2009) Det finns en viss 

risk att deltagarna i fokusgruppen skulle ge andra svar om anonymiteten gentemot varandra 

kunde garanteras. Det faktum att deras identiteter var kända för varandra kan ha lett till att de 

valt att vinkla sina svar. Det är svårt att garantera deltagarnas anonymitet gentemot varandra i 

en fokusgrupp. Vi anser att fördelarna med metoden väger upp för den något minskade 

reliabiliteten. Vi tror däremot inte att resultaten skulle påverkas av om studien skulle 

replikeras av andra forskare.  

Intervjuarnas reliabilitet diskuteras framförallt i anknytning till ledande frågor, ledande frågor 

sänker reliabiliteten då detta får konsekvensen att en annan intervjuare kan få andra svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009,). I studien har detta undvikits genom att intervjuguiden utarbetats 

utan ledande frågor. Ett problem med fokusgrupper är att det däremot inte går att påverka om 

deltagarna ställer ledande frågor till varandra, något vi dock inte upplevde i vår fokusgrupp. 

Intervjuernas reliabilitet kan också diskuteras i förhållande till transkribering och 

kategorisering, För att hålla god reliabilitet kan två personer transkribera och sedan 

kategorisera samma text, detta för att kunna se hur pass mycket dessa två utskrifter skiljer sig 

från varandra. (Kvale & Brinkmann, 2009., Larsson, 2005) Fokusgruppen har i denna studie 

transkriberats och kategoriserats av båda författarna och sedan jämförts för att se likheter och 
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skillnader. De skillnader som upptäcktes kontrollerades genom en gemensam genomlyssning 

av inspelningen. Detta medför att reliabiliteten i vår studie höjs. 

4:10 Validitet 

 I vardagligt tal hänför sig validitet till riktigheten, giltigheten och sanningen i ett uttalande, i 

ett bredare forskningsperspektiv innebär validitet i vilken utsträckning en metod undersöker 

det den är avsedd att undersöka, eller annorlunda uttryckt i den utsträckning våra 

observationer verkligen speglar det fenomen vi är intresserade av (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Larsson (2005) menar att validitet i kvalitativa studier innebär att forskaren presenterar 

beskrivningar, kategoriseringar och analyser som bidrar till att läsaren uppfattar en tydlig bild 

av det fenomen som studien innefattar. (Larsson, 2005) För att bidra till en hög validitet har 

målet i vår studie varit att denna ska ha presenterats på ett tydligt och korrekt sätt.  

Kvale och Brinkmann (2009) belyser validitet som hantverksskicklighet och menar att ett 

validitetstänkande är något som bör genomsyra hela forskningsprocessen, från tematisering 

och planering till rapportering. Val av intervjufrågor och utarbetande av intervjuguide är 

grundläggande ur validitetssynpunkt (Lilja, 2005). Validitet som hantverksskicklighet innebär 

vidare att validera är att hela tiden kontrollera, ifrågasätta och teoretisera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att uppnå en god validitet har alternativa tolkningar av empirin 

presenterats i resultaten, detta som ett sätt att ifrågasätta de tolkningar vi anser vara mest 

rimliga.  

För att validera genom att kontrollera så krävs det att man under hela processen kontrollerar 

resultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet till exempel genom att kontrollera 

avvikande fall, återskapa resultaten och genom kontroll av forskareffekten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Om deltagarna i fokusgruppen gett oklara beskrivningar har moderatorn 

ställt följdfrågor och upprepat det deltagarna sagt för att kontrollera att utlåtandena uppfattats 

som deltagarna tänkt. Detta skedde dock endast vid ett par tillfällen under fokusgruppens 

genomförande. 

4:11 Generaliserbarhet 

Larsson (2005) menar att det i kvalitativa studier på grund av det begränsade och icke 

slumpmässiga urvalet kan vara svårt eller till och med omöjligt att generalisera resultaten.  
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Kvale och Brinkmann (2009) lyfter däremot fram former av generalisering som är möjliga vid 

kvalitativa studier. Den generaliseringsform som är aktuell för denna studie är en analytisk 

generalisering som kan göras oavsett analysform eller om urvalet skett slumpmässigt eller ej. 

Analytisk generalisering innebär att man gör en grundlig bedömning för i vilken mån 

resultaten i en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. För att 

kunna generalisera måste man göra en bedömning av de likheter och olikheter som finns 

mellan de olika situationerna. I vår studie är det lämpligt med en läsarbaserad analytisk 

generalisering som innebär att vi genom att tydligt klargöra studiens kontext möjliggör för 

läsaren att bedöma om resultaten kan generaliseras till liknande situationer eller inte. (Kvale 

& Brinkmann, 2009)   

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten av studien att presenteras. Resultaten av studien kommer att 

styrkas med citat från deltagarna i fokusgruppen. Citaten har redigerats för att skapa en bättre 

grammatik och ett bättre läsflöde. I de fall vi klippt citaten ur längre meningar visar vi detta 

med /. Deltagarna i fokusgruppen bestod av åtta kvinnor mellan åldrarna 30-60 år. Samtliga 

kvinnor har eller har haft en partner som är kemiskt beroende. Alla kvinnor är medlemmar i 

Al-anon. Det huvudsakliga beroendet hos alla kvinnors partners var alkohol, dock hade några 

partners andra beroenden vid sidan om alkoholen. Några av kvinnornas partners har i nuläget 

kommit ifrån sitt beroende medan andra fortfarande är aktiva. Flertalet av kvinnorna i vår 

studie anser att de själva har en egen problematik i form av ett medberoende.  

Vid bearbetning av empirin fann vi mönster i kvinnornas berättelser. Dessa mönster har vi 

kategoriserat och döpt till kvinnornas beteenden, kvinnornas vardag samt kvinnornas 

omgivning. I avsnittet kommer även en analys av resultaten att presenteras. Detta innebär att 

resultaten analyseras genom våra teoretiska utgångspunkter och vidare kopplas till tidigare 

forskning. Analysen kommer att presenteras löpande under respektive rubrik.  För att binda 

samman analysen som presenteras under de olika rubrikerna kommer en sammanfattande 

analys att presenteras sist i detta avsnitt. 

5:1 Kvinnornas beteenden 

Resultaten visar att kvinnorna har utvecklat nya beteenden till följd av att deras partner är 

kemiskt beroende. Vi har kunnat urskilja olika typer av nya beteenden som kvinnorna 

beskrivit i fokusgruppen. De olika typerna har vi valt att kalla dölja och vara oärlig, 
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kontrollera, konfrontera, förändra och ockuperad samt att ta avstånd.  Dessa typer av 

beteenden kommer nedan att fungera som underrubriker.  

 

5:1:1 Dölja och vara oärlig 

Resultaten visar att ett beteende som uppkommit hos kvinnorna till följd av att de är partners 

till en kemiskt beroende är ett behov av att dölja och normalisera. Kvinnorna upplever en 

skuld och skam på grund av att de väljer att leva med en kemiskt beroende och får på grund 

av detta ett behov av att upprätthålla en fasad utåt. Livet ska utåt sett framställas så normalt 

som möjligt för att ingen ska se och ingen ska märka. Detta innebär att kvinnorna lägger ner 

tid och energi på att dölja att deras partner är kemiskt beroende och rättfärdigar deras partners 

beteende. De rättfärdigar partnerns beteende gentemot omgivningen men också gentemot sig 

själva. Resultaten visar att kvinnorna använder lögner för att dölja, de blir oärliga både mot 

sig själva och mot sin omgivning. Kvinnorna berättar att saker de döljer är partnerns 

beroende, hur situationen i hemmet ser ut samt hur de själva mår. Ett sätt att dölja deras 

situation kan enligt kvinnorna vara att utåt sett framställa vardagliga rutiner så vardagliga som 

möjligt. Det finns en vilja hos kvinnorna att skydda barnen genom att försöka dölja partnerns 

beroende. Detta resulterar i att en aspekt av kvinnornas oärlighet är oärligheten inför barnen. 

En del av kvinnorna beskriver att det efter en tid i förhållandet blir svårare att dölja sin 

partners beroende för omgivningen. Detta på grund av att partnerns problematik efter en tid 

inte längre bara visar sig i hemmet utan även vänner och kollegor till partnern kan se dess 

problematik tydligt. Kvinnorna beskriver att det blir svårare att hitta bortförklaringar för sin 

partners beteende när problematiken tydligt syns utåt.  

 

 ”Jag har hållit en sådan fasad utåt och det bara stormar inom, men fasaden den 

 ska hållas till varje pris. Och det är verkligen till varje pris jag har hållit den 

 fasaden, så ingen får reda på hur vi egentligen har det. För det har jag ju skämts 

 för något enormt.” 

 

Enligt copingteorin är beteenden som uppkommit till följd av en ny stressig situation 

copingstrategier. Utifrån kvinnornas berättelser tolkar vi att den oärlighet de beskriver kan ha 

uppkommit som en reaktion av att leva med en kemiskt beroende och kan därmed tolkas som 

en typ av copingstrategi. Vi tolkar kvinnornas oärlighet som ett försök att undvika negativa 

konsekvenser av beroendet både för familjen och för den kemsikt beroende. Detta genom att 
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de rättfärdigar och hjälper till att dölja den kemiskt beroendes beteende. Vi anser att dessa sätt 

att hantera situationen, i enlighet med copingteorin, kan ses som ett undvikande och ett 

minimerande av partnerns problematik. (jmf. Lazarus & Folkman, 1984) Kvinnornas sätt att 

försöka hantera sin situation genom att dölja och vara oärliga är likartade med de beteenden 

som i forskningen beskrivs tillhöra en av de tre övergripande copingstrategierna, tolerant-

inactive coping (jmf. Copello et al., 2000). Vi tolkar det som att oärligheten är ett nytt 

beteende som kvinnorna utvecklat för att bemästra den nya situationen i familjen som 

uppkommit på grund av partnerns kemiska beroende. Tidigare forskning har fastställt att 

anhöriga till kemiskt beroende har en stressfull livssituation. (jmf. Orford et al., 2010) 

Stressen som det innebär att leva med en partner som är kemiskt beroende tror vi kvinnorna 

försöker minska genom sina nya beteenden att dölja och vara oärliga gentemot andra och sig 

själva.  

 

5:1:2 Kontrollera 

I fokusgruppen framhäver kvinnorna att de blivit kontrollerande som ett resultat av att ha en 

partner som är kemiskt beroende. Att kontrollera sin partner blir något centralt i kvinnornas 

liv. Kvinnorna beskriver att de på olika sätt försöker styra och kontrollera partnerns beroende. 

Det handlar både om att försöka få sin partner att sluta dricka och om att kontrollera mängden 

han dricker och när han dricker. Vidare framkommer det i fokusgruppen att det blir viktigt för 

kvinnorna att kontrollera huruvida partnern dricker eller inte. Kvinnorna beskriver att 

kontrollerande beteenden som uppkommit som en följd av att de har en partner som är 

kemiskt beroende är att de har letat efter flaskor i hemmet, försökt lukta sig fram till om 

partnern har druckit samt att kontrollera mängden alkohol som finns i hemmet. En del av 

kvinnorna berättar att ett av målen med deras kontrollerande beteenden är att försöka behålla 

ordning i hemmet. 

 

 ”/ jag försökte med det här fina att ta fram små vinglas, att köpa flaska och inte 

 dunk och sådana saker, och bara skåla lite.” 

 

 ”/men jag har rotat, jag har letat, jag har luktat och pussat. Det var världens sak 

 jag kom på, att om man pussar honom precis när han har varit ute, så känner jag 

 direkt.” 
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Kvinnorna beskriver att en annan aspekt av deras kontrollerande beteende syftar till att 

försöka ha kontroll över hela sin partners vardag. Kvinnorna beskriver att de försöker ha 

kontroll över sin partners vardag genom att veta var han befinner sig, vad han gör, vilka han 

umgås med och vad han köper. Detta gör de genom att ringa, smsa, leta igenom hans telefon, 

leta i hans fickor samt titta på hans kvitton. Att kontrollera partnerns vardag kan också handla 

om att försöka planera hans fritid så att han inte ska ha tid att dricka. Det framkommer även 

att kvinnorna skäms över sitt kontrollerande beteende då de inskränkt på partnerns territorium.  

 

 ”/just den där kontrollen och att jag började leta i fickor och i mobiltelefonen och 

 så. Alltså jag skäms idag/.” 

 

Vi tolkar kvinnornas kontrollerande beteende som något som överlag har uppkommit efter det 

att deras partner blivit kemiskt beroende. Å andra sidan kan kontroll ses som något som till 

viss del ingår i alla förhållanden och vi kan inte helt säkert veta om kvinnornas kontrollerande 

beteende är något nytt som har uppkommit. Vi anser dock att den kontrollen kvinnorna 

beskriver bör tolkas som ett nytt beteende då denna i så stor utsträckning kretsar kring 

partnerns beroende. Ett kontrollerande beteende är en stor del av den övergripande 

copingstrategin engaged som i forskningen beskrivs som ett sätt att försöka hantera en 

partners kemiska beroende (jmf. Copello et al., 2000). Vi anser att kvinnorna försöker hantera 

sin partners kemiska beroende genom att skapa nya kontrollerande beteenden som till 

exempel att lukta på sin partner eller att planera dennas fritid. På detta sätt tolkar vi att 

kvinnorna kan få en känsla av att de aktivt gör något positivt men å andra sidan uppfattar vi 

det som att en brist på förändring hos partnern leder till en känsla av hjälplöshet. Denna 

tolkning överensstämmer väl med vad som återfunnits i tidigare forskning, att en och samma 

copingstrategi kan få både negativa och positiva resultat för kvinnorna. (jmf. Orford et al., 

2005) Vi uppfattar att kvinnorna upplever att de kan påverka sin partners kemiska beroende 

och att de därför utvecklar olika kontrollerande beteenden. Vi tolkar det som att kvinnorna 

byter copingstrategi om de upptäcker att kontrollerande beteenden inte fått önskat resultat. 

  

5:1:3 Konfrontera 

Trots att kvinnorna genom sitt kontrollerande beteende avslöjade partnerns lögner så 

beskriver kvinnorna att de ibland valde att konfrontera sin partner och ibland inte. Kvinnorna 

beskriver att en anledning till att inte konfrontera sin partner är en rädsla för att denna då 
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kommer att bli skickligare på att dölja och ljuga. Det framkommer att en annan orsak till att 

inte konfrontera är att kvinnan känner en skuld för att hon inkräktat på sin partners 

territorium.   

 

 ”/ jag talade aldrig om vem som hade sagt något. Jag talade aldrig om vad jag 

 hade sett i hans telefon, för då visste jag att då kommer han bara att bli 

 skickligare på att dölja det här.” 

 

Kvinnorna i fokusgruppen berättar att när de konfronterat sin partner så har de oftast varit 

upprörda över dennas beteende. Olika kvinnor beskriver olika sätt att konfrontera sin partner. 

Vissa kvinnor uppger att de konfronterar genom att provocera till exempel genom att hälla ut 

alkohol framför partnern. Andra kvinnor beskriver att de konfronterar mer direkt genom att 

ställa sin partner mot väggen. Att konfrontera har lett till olika resultat för olika kvinnor i 

olika situationer. Ibland har det lett till att partnern tillfälligt slutat dricka och blivit ångerfull 

men lika ofta beskriver kvinnorna att konfrontationen varit lönlös.  

 

 ”/ han gav sig aldrig, det var liksom lönlöst, så därför slutade man att diskutera 

 och bara går, eller bara går och lägger sig eller vad det än är. Det är ingen 

 mening med att diskutera.” 

 

 ”Förr vart jag förbannad precis som du, förbannad och skrek och gapa och hota 

 och allting, Sedan slutade det med tvärtyst, nu är jag helt tyst, jag bara kniper 

 igen och jag pratar inte.” 

 

Utifrån kvinnornas beskrivningar tolkar vi att konfronterande beteenden är något som har 

förändrats under den tid de har levt med en kemiskt beroende partner. Vi tycker oss kunna se 

att kvinnorna i början var mer benägna att konfrontera sina partners men att de efter en tid 

kom fram till att konfrontation inte ledde till en förändring gällande partnerns beroende. Att 

konfrontera eller att inte konfrontera är beteenden som kan kategoriseras i samtliga tre, 

tidigare beskrivna, övergripande copingstrategier. Att konfrontera sin partner kan ses som ett 

sätt att aktivt försöka hantera och förändra situationen som uppkommit till följd av partnerns 

kemiska beroende. Tolkas konfrontation på detta sätt anser vi att det rör sig engaged coping. 

Att kvinnorna inte konfronterar sin partner anser vi kunna vara ett sätt för att undvika 
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konflikter och negativa konsekvenser och kan därmed tolkas som en tolerant-inactive coping. 

Samtidigt kan både att konfrontera och att helt sluta konfrontera tolkas som withdrawal 

coping, då båda dessa sätt kan vara en väg till att skapa självständighet och distans till det 

kemiska beroendet. (jmf. Copello et al., 2000) 

Den ambivalens vi tycks urskilja hos kvinnorna gällande att konfrontera eller att inte 

konfrontera bekräftas i den tidigare forskningen. Konfrontation har där funnits kunna få både 

positiva och negativa effekter för anhöriga till kemiskt beroende. (Dundas, 2007) Något som 

även kvinnorna i vår studie beskriver.  

 

5:1:4 Förändra och Ockuperad 

Kvinnorna beskriver att de under en period i förhållandet med sin partner trott att de kan 

hjälpa sin partner att sluta dricka. De har varit besatta av att hitta lösningen till sina partners 

beroendeproblematik. Kvinnorna beskriver att de under en period i förhållandet varit 

övertygande på att de kan hitta den magiska lösningen som ska få allt att återgå till det 

normala. 

 

 ”/ jag trodde också att jag skulle kunna rädda livet på honom. Att jag skulle 

 kunna få honom att bli nykter. Så jag tänkte så här att, aha jag tar AA:s stora bok 

 och så läser jag den och det gjorde jag. För jag tänkte att i AA:s stora bok där 

 måste det stå någonstans att om du gör så här, säger så här, så blir han nykter. 

 Jag trodde det stenhårt, jag menar det var ju deras bok, anonyma alkoholisters 

 bok. Där måste ju facit vara, självklart, och det var inte det.” 

 

Kvinnorna beskriver att denna besatthet har lett till att de satt sin partner i första hand vilket 

resulterat i att både deras barns och deras egna behov blivit åsidosatta. Vissa kvinnor berättar 

att de isolerat sig från både vänner och familj och tappat sina egna intressen. En del av 

kvinnorna beskriver även att de hela tiden tänker på vad partnern har för sig och att detta leder 

till en ständig oro för vad denna har för sig. Vidare uppger några av kvinnorna att de är 

besatta av sin partner även när de är tillsammans med honom. Detta genom att de ständigt 

observerar sin partner. Kvinnorna försöker se om partnern beter sig konstigt och om han 

pratar eller luktar annorlunda.  Kvinnorna beskriver att de stunder de umgås med sina vänner i 

stor utsträckning endast pratar om sin partner.  
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 ”/haha jag har blivit förvirrad, ja det är två år som jag har varit ihop med 

 honom. Jag tappade mina barns två år där. De har inte känt igen mig, alltså jag 

 har varit helt ockuperad av honom och jag har tappat mina intressen.  Jag har 

 isolerat mig.” 

 

Vi tolkar kvinnornas utsagor kring sin besatthet av sin partner som beteenden som uppkommit 

till följd av sin partners kemiska beroende. Vi gör denna tolkning på grund av att besattheten 

kretsar kring den oron som vi tror uppkommit till följd av det kemiska beroendet. I de fall 

kvinnornas besatthet av partnerns beroende lett till aktiva handlingar som till exempel att läsa 

AA:s stora bok kan dessa beteenden ses som en problemfokuserad coping. Dessa beteenden 

kan även ses som en del av engaged coping när kvinnorna aktivt involverar sig och fokuserar 

på att lösa beroendeproblematiken. I den tidigare forskningen framkommer det att anhöriga 

till kemsikt beroende av flera orsaker lever under stress. Vi upplever utifrån kvinnornas 

berättelser att en orsak till att deras livssituation enligt oss anses vara stressig och påfrestande 

är att de ständigt fokuserar och ofta kontrollerar sin partner.  (jmf. Copello et al., 2000) En 

alternativ tolkning kan vara att kvinnorna redan innan beroendet uppkom varit väldigt 

involverade i sin partner, en tolkning som vi enligt ovan beskrivning dock anser vara mindre 

trolig.   

5:1:5 Ta avstånd 

Flera av kvinnorna beskriver att de efter en tid i förhållandet på olika sätt börjar ta avstånd 

från sin partner och dennas beroende. De beskriver att de har blivit beredda att lämna hemmet 

och förhållandet om beroendet fortsätter. En del av kvinnorna berättar att de slutat kontrollera 

sin partner och börjat tillåta partnern själv att välja huruvida denna ska fortsätta sitt beroende 

eller inte. Vidare beskriver kvinnorna att de har börjat ta hand om sig själva genom att 

återuppta intressen, söka stöd och återuppta kontakt med vänner. Några av kvinnorna 

beskriver att det har gått så långt att de har lämnat sin partner. Kvinnorna berättar att ett 

tecken på att de är på väg att må bättre är att de kan skratta och se ironiskt på sin situation. 

Vidare uppger kvinnorna att ett sätt att ta avstånd från sin partner är att de börjar värdesätta 

sig själva och detta leder till att de börjar sätta sina egna behov i första hand.  
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 ”/varför ska jag hela tiden tänka att jag ska dra. Varför ska jag sticka? Det är väl 

 lika mycket mitt hus? Så har jag sagt det, kommer jag på dig och du är på fyllan 

 en gång till då sticker du. Varför ska jag sticka härifrån? Det är lika mycket mitt, 

 stick härifrån, sov i bilen, sov var fan du vill, motorvägen, vad som helst, jag 

 skiter i det!” 

 

Flera kvinnor beskriver att det finns dilemman gällande att ta avstånd från sin partner och 

dennas beroende eller inte. Kvinnorna berättar att de upplever att de behöver och vill ta 

avstånd då de själva mår dåligt. Men det finns en rädsla både för att själva bli ensamma och 

för att partnern skulle råka illa ut om de skulle lämna förhållandet. Flera av kvinnorna berättar 

att de ett flertal gånger lämnat sin partner för att efter kort tid återgå till förhållandet.  

 

 ”Det som är så svårt varför man inte avslutar det, är det att man är rädd för att 

 de ska gå ned sig helt, om jag släpper taget, då kanske han dör.” 

 

Utifrån kvinnornas utsagor så tolkar vi att beteenden som syftar till att ta avstånd från sin 

partners beroende för sin egen skull är något som uppkommer först efter en tid i relationen. Vi 

tolkar det som att kvinnorna genom att på olika sätt ta hand om sig själva och göra saker för 

egen del försöker skapa en distans till sin partner och dennas beroende. Dessa nya beteenden 

överensstämmer med vad som i forskningen beskrivs som withdrawal coping. (jmf. Copello 

et al., 2000) Vi anser att dilemmat som kvinnorna beskriver gällande att ta eller inte ta avstånd 

från sin partner inte är förvånande då liknande resultat återfinns i tidigare forskning. Vi tolkar 

kvinnornas berättelser som att ett ökat distanstagande leder till ett bättre välmående samtidigt 

som det med ett ökat distanstagande följer en oro för sin partners hälsa. Detta på grund av att 

kvinnorna efter att de skapat en distans till sin partner inte längre har samma kontroll över 

dennas livssituation. Denna ambivalens gällande på vilket sätt man bör hantera sin 

livssituation beskrivs inom copingteorin som vanligt förekommande då en copingstrategi vid 

olika tillfällen kan få olika resultat för individen. (jmf. Lazarus & Folkman, 1984) 

 

5:2 Kvinnornas vardag 

Kvinnorna beskriver att de på olika sätt varit tvungna att anpassa sin vardag. Den påfrestning 

de upplever beskrivs ha resulterat i att de själva mår dåligt vilket i sin tur har påverkat 

vardagslivet. Utifrån kvinnornas sätt att beskriva hur de anpassar sin vardag har vi funnit tre 
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kategorier av typer av anpassningar och förändringar i vardagen. Dessa kommer att fungera 

som underrubriker psykisk och fysisk ohälsa, socialt liv samt söka stöd.  

 

5:2:1 Psykisk och fysisk ohälsa 

Kvinnorna beskriver att de lever med en konstant oro vilket resulterar i att de själva mår 

dåligt. En del av oron kretsar enligt kvinnorna kring en känsla av att aldrig veta om och hur 

partnern dricker. Kvinnorna berättar att de ständigt funderar över hur situationen i hemmet ser 

ut när de inte är hemma vilket resulterar i att de isolerar sig. Kvinnorna berättar att en annan 

del av oron kretsar kring att inte ha någon annanstans att ta vägen. De upplever att de är 

förvirrade och att de inte har någon tillit till sin partner. De beskriver att känslan av att hela 

tiden misstro sin partner, men sällan få lögnerna bekräftade leder till att de känner sig dumma 

och ibland galna. Vidare berättar en del av kvinnorna att situationen i hemmet lett till att de 

tappat tron på sig själva. En del av kvinnorna berättar att den psykiska påfrestning de levt 

under lett till fysiska symptom som till exempel ryggbesvär och sömnproblem.  

 

 ”/självkänslan är så dränerad. Och vad skulle jag göra i stället, jag har inget, 

 jag har inte ens mig, jag är bara en urvriden trasa och vad ska jag göra med 

 den?” 

 

Vi tolkar kvinnornas beskrivningar kring deras försämrade hälsa som något som har förändrat 

deras vardag på grund av att de lever med en kemiskt beroende. Utifrån kvinnornas 

beskrivningar så tolkar vi att deras stressfulla livssituation och försämrade hälsa är en 

anledning till att de behöver finna nya sätt att hantera sin livssituation, det vill säga börja 

använda sig av copingstrategier. En tolkning vi kan göra av kvinnornas utsagor är att de finner 

ett behov av att hantera den ständiga oron de lever med och för att de ska slippa att leva i 

ovisshet kring vad som händer i hemmet så väljer de att isolera sig. Att isolera sig för att 

minska oron ser vi som en form av känslofokuserad coping, då detta är ett beteende direkt 

riktat mot att reglera oroskänslorna. (jmf. Lazarus & Folkman, 1984) Våra resultat kring att 

kvinnorna får en sämre fysiskt och psykisk hälsa av att leva med en kemiskt beroende partner 

är något som överensstämmer med vad som funnits i mycket av den tidigare forskningen. 

(jmf. Meng et al., 2011) Vi kan inte med säkerhet säga att kvinnornas hälsa försämrats som ett 

resultat av att de lever med en kemiskt beroende men utifrån deras berättelser och den tidigare 
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forskningen anser vi att det är osannolikt att kvinnornas påfrestande livssituation inte påverkat 

deras hälsa och vardagsliv negativt.   

 

5:2:2 Socialt liv 

Kvinnorna berättar att deras sociala liv har påverkats av att de lever med en kemsikt beroende 

partner. Kvinnorna beskriver att de har skämts för sin situation och lagt ner mycket energi på 

att dölja situationen för omgivningen. Detta har resulterat i att kvinnorna har isolerat sig från 

vänner och familj. Kvinnorna berättar även att deras barns sociala liv har påverkats genom att 

de inte längre vågar ta hem kompisar. Några av kvinnorna berättar att deras jobb har fungerat 

som en frizon. Där har de fått möjlighet att koppla bort problemen hemma och fokusera på 

arbetet. Samtidigt berättar de att det är jobbigt att dölja hemsituationen för kollegerna.  

 

 ”Eh, vi hade ju jätte mycket vänner och som jag har umgåtts med sen jag var sju 

 år. Men jag tog avstånd från alla och jag tackade nej till allt, jag ville inte träffa 

 folk, jag skämdes, ungarna visste ingenting. Min hela energi gick åt till att orka

 jobba för det var min frizon att få gå till jobbet.” 

 

Vi tolkar kvinnornas benägenhet att isolera sig som ett beteende som påverkar kvinnornas 

vardag. Detta genom att isoleringen får konsekvenser för kvinnornas delaktighet i olika 

system. Vi tolkar dessa resultat som att kvinnorna väljer att ta avstånd från de närmsta 

systemen som vänner och familj medans arbetsplatsen som ett system ses som en frizon där 

de kan komma undan problematiken i hemmet. Vi kan vidare tolka kvinnornas berättelser 

som att det system som genomgått den största förändringen och haft störst påverkan på 

kvinnornas vardagsliv är familjesystemet. Detta då kvinnorna både vittnar om att de 

undanhåller sanningen för sin familj och att de aktivt tar avstånd från dem. Vi tolkar detta som 

att familjesystemet får en annan och inte alltid lika stor plats i kvinnornas vardagsliv. (jmf. 

Payne, 2008)  

 

5:2:3 Söka stöd 

Fokusgruppens deltagare är samtliga medlemmar i Al-anon vilket betyder att de alla funnit ett 

behov av och sökt stöd. Kvinnorna beskriver att gå på Al-anon möten har blivit en viktig del 

av deras vardag. Enligt kvinnorna så fungerar Al-anon som en plats där man kan vara ärlig 
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och dela med sig av sina erfarenheter. De berättar att de genom att prata och skratta med 

varandra kring sina liknande erfarenheter mår bättre och tar bättre hand om sig själva.  

 

 ”/nu när vi sitter på våra möten då skrattar vi ju åt det här och det är så 

 befriande att få skratta åt det.  För det har varit sådan börda och belastning/.” 

 

Vi tolkar kvinnornas beskrivningar kring deras behov av att söka stöd som ett utryck på att 

deras tidigare system varit otillräckliga och att de därför funnit ett behov av att söka sig till ett 

nytt system där personerna har liknade erfarenheter som de själva. Vidare tolkar vi kvinnornas 

berättelser som att det nya ”stödsystemet” fått ta en stor plats i kvinnorna vardag och bidragit 

till att kvinnorna fått en bättre livssituation. En alternativ tolkning är att de system kvinnorna 

varit delaktiga i egentligen inte är otillräckliga men att de inte fått möjligheten att stödja 

kvinnorna då de valt att dölja sin problematik för personerna i dessa system. (jmf. Fred & 

Olsson, 2008., Payne, 2008) Socialt stöd har i forskningen visat sig kunna bidra till en bättre 

livssituation vilket är något kvinnorna i vår studie vittnar om. (jmf. Arcidiacono et al., 2010) 

 

5:3 Kvinnornas omgivning 

Kvinnorna vittnar om att omgivningen endast i liten i utsträckning påverkar hur de hanterar 

sin situation. Kvinnorna berättar att både vänner och familj samt agenter i samhället har 

försökt påverka kvinnorna. 

 

Kvinnorna berättar att vänner och familj har försökt att få dem att lämna sin partner på grund 

av deras mående. Några av kvinnorna poängterar att deras vänner inte vill umgås med dem då 

de bara fokuserar på sina partners och inte kan prata om sig själva. Vidare berättar kvinnorna 

att deras barn i stor utsträckning bett kvinnorna att lämna sina partners. Kvinnorna beskriver 

att de trots uppmaningar från vänner och familj stannat kvar hos sin partner. 

 

 ”Min dotter, jag vet att hon var till och med med någon gång. Hon sade: snälla 

 mamma kan du inte skilja dig alltså. Men jag kunde inte det alltså, jag var så 

 besatt av det här.”  

 

Kvinnorna berättar att de på grund av sin partners kemiska beroende har kommit i kontakt 

med olika agenter i samhället som försökt påverka hur de hanterar sin situation. Kvinnorna 
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upplever att det i samhället finns en oförståelse för deras sätt att hantera sin situation. Till 

exempel beskriver kvinnorna att då de kommit i kontakt med olika agenter i samhället för sina 

fysiska besvär har dessa viftats bort med att det är psykosomatiska problem. Kvinnorna har 

därefter inte fått vidare hjälp. Några kvinnor berättar att till och med när socialtjänsten 

kommenterar att de för barnens skull bör lämna sin partner så stannar de kvar. 

 

 ”Därför att säga till någon, att om du inte lämnar den här mannen nu då kommer 

 vi ta dina barn ifrån dig, det hjälper inte. Jag kanske lämnar honom för tillfället 

 för att få mina barn tillbaka eller vad jag nu gör/.” 

 

Utifrån kvinnornas berättelser anser vi att de system kvinnorna lyfter fram, vänner och familj 

samt agenter i samhället, har försökt påverka kvinnornas sätt att hantera sin vardag men att 

kvinnorna trots detta inte förändrat sin situation.  Vi tolkar det som att kvinnorna i vissa 

situationer lyssnar på uppmaningarna från de olika systemen men att kvinnornas syfte då är 

att själva undvika negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna kvinnorna vill undvika 

kan till exempel vara att förlora kontakten med vänner. Vi uppfattar att agenter i samhället, till 

exempel sociala myndigheter, har en större inverkan på kvinnornas sätt att hantera sitt 

vardagsliv då dessa har befogenheten att genomföra negativa sanktioner. Genom denna faktor 

kan de sociala myndigheterna förändra, om än tillfälligt, kvinnornas beteenden. (jmf. Payne, 

2008) Vi tolkar att kvinnornas obenägenhet att lyssna på råden från personer i de olika 

systemen runt omkring dem grundar sig i svårigheterna att veta hur de ska hantera den 

påfrestande livssituation de lever i. Denna tolkning har även stöd i den tidigare forskningen 

där man kommit fram till att anhöriga ständigt söker och prövar nya sätt att hantera sin 

vardag. (Orford et al., 2010) 

 

En annan tolkning av kvinnornas benägenhet att inte ta till sig vad personer i olika system 

runtomkring dem säger kan vara att denna benägenhet är kopplad till copingstrategier. 

Beroende på vilken typ av copingstrategi som kvinnorna använder vid det aktuella tillfället 

kan systemen runtomkring dem ha mer eller mindre påverkan på hur kvinnorna hanterar sin 

vardag. Om vi utgår från den tidigare forskningen så kan vi anta att om kvinnorna använder 

sig av engaged coping är de mindre benägna att ta till sig vad omgivningen säger än om de 

använder withdrawal coping. Vi gör denna tolkning då engaged coping innebär att kvinnorna 

är fokuserade på att kontrollera sin partner och dennas beroende. Withdrawal coping innebär å 
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andra sidan att kvinnorna blir mer fokuserade på sig själva och återupptar kontakt med 

personer i andra system, till exempel vänner och familj, varav dessa kan få en större inverkan 

i kvinnornas liv. (jmf. Copello et al., 2000) 

 

5:5 Sammanfattande analys 

Vi tolkar att kvinnornas behov av att använda sig av copingstrategier beror på att deras 

livssituation förändrats på grund av partnerns kemiska beroende. Kvinnorna vittnar om att 

deras livssituationer genomgått negativa förändringar och blivit fyllda med oro och 

ansträngande. Vi anser utifrån detta att det inte är förvånande att kvinnorna påverkas negativt 

av att leva med en kemiskt beroende partner. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan vi 

tolka kvinnornas berättelser som att när deras partner utvecklade ett kemiskt beroende 

förändrades hela familjesystemet negativt. Kvinnorna och deras partners är del av samma 

familjesystem och när en del av systemet förändras så måste resten av familjen anpassa sig till 

de nya förhållandena. (jmf. Payne, 2008) Dessa resultat överensstämmer med tidigare 

forskning där man har funnit att det verkar vara något universellt att en kemiskt beroende 

påverkar sin familj negativt och de anhöriga i sin tur tvingas att anpassa sin livssituation 

(Orford et al., 2010). Vi kan tolka kvinnornas utsagor som att när familjesystemet genomgår 

en negativförändring så påverkas kvinnornas delaktighet i övriga system. Kvinnorna vittnar 

om att de efter att familjesystemet förändrats negativ så har de dragit sig undan från vänner, 

familj och fritidsaktiviteter.  

 

Vi kan sammanfattningsvis tolka kvinnornas berättelser som att de använder olika 

copingstrategier i olika situationer. Kvinnorna tycks pröva sig fram mellan olika 

copigstrategier och överger en copingstrategi när denna inte får förväntat resultat. 

Forskningen på området styrker vår tolkning då det har funnits att anhöriga prövar sig fram 

mellan olika copingstrategier (jmf. Orford et al., 2010). I stort sätt alla handlingar som 

kvinnorna beskriver kan tolkas som försök att hantera sin livssituation varav dessa kan ses 

som copingstrategier (jmf. Lazarus & Folkman, 1984). Vi tycker oss kunna härleda samtliga 

av de handlingar kvinnorna beskriver till någon av de tre övergripande copingstrategierna 

engaged coping, tolerant-inactive coping eller withdrawal coping. Vi kan tolka kvinnornas 

berättelser som att de alla har använt sig av engaged coping, framförallt genom att kontrollera 

sin partner.( jmf. Copello et al., 2000)Kvinnorna beskriver att de döljer partners beroende 

vilket vi anser vara en form av tolerant-inactive coping. Vi tycker oss kunna se att kvinnorna 
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efter en tid börjar använda sig av mer withdrawal coping, då de på olika sätt börjar ta avstånd 

från sin partner, ta upp kontakt med vänner och familj samt att de skaffar en egen fritid. Vi 

tolkar kvinnornas beskrivningar som att de anser sig ha fått en bättre livssituation när de 

börjat använda sig av mer withdrawal coping. Velleman et al. (2011) har kommit fram till att 

withdrawal coping är hälsosammare för de anhöriga vilket kvinnorna i vår studie också vittnar 

om.  

 

En alternativ tolkning av samtliga kvinnornas berättelser är att de anpassar sina beteenden och 

vardag på grund av att de har en egen problematik, ett medberoende, jämställt med det 

kemiska beroendet. Medberoendebegreppet tillhör en egen diskurs och samtliga handlingar 

kvinnorna beskriver kan enligt denna diskurs härledas till ett medberoende. (jmf. Beattie, 

1987) Vi har inte själva använt oss av denna diskurs men vill poängtera att kvinnornas 

berättelser kan tolkas utifrån medberoendebegreppet. 

6 Diskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva och försöka få en förståelse för hur kvinnor som är 

partners till en kemiskt beroende hanterar sin livssituation. För att kunna uppfylla syftet 

formulerade vi en huvudfrågeställning; Vad säger kvinnorna, som lever tillsammans med en 

kemiskt beroende partner, om sin situation och sitt vardagsliv? Huvudfrågeställningen bröt vi 

i sin tur ner i tre underfrågeställningar; Har relationen lett till att kvinnorna beter sig på ett 

nytt sätt eller har deras beteenden förändrats? Har kvinnliga partners förändrat eller 

anpassat sin vardag till följd av att ha en partner som är kemiskt beroende? Samt har 

omgivningen påverkat hur kvinnliga partners hanterar sin situation? 

Genom att koppla resultaten till tidigare forskning samt till coping- och systemteori har vi 

försökt skapa en djupare förståelse för hur kvinnor som är partners till kemiskt beroende 

hanterar sin livssituation.  

Vi har med studiens resultat visat på att kvinnor till en kemiskt beroende partner beskriver att 

de har en stressfull och orosfylld livssituation. På grund av detta skapar kvinnorna nya 

beteenden och anpassar sedan tidigare befintliga beteenden. Vi finner att kvinnorna har 

förändrat och skapat nya beteenden till följd av att leva med en kemiskt beroende partner. I 

vår analys har vi kunnat definiera dessa beteenden som försök hos kvinnorna att hantera sin 

stressfulla livssituation. Det vill säga att kvinnorna använder sig av olika copingstrategier.  
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Vidare visar vår studie att kvinnliga partners både förändrar och anpassar sin vardag till följd 

av att de har en partner som är kemiskt beroende. Som resultaten visar berättar kvinnorna att 

de på olika sätt skapar nya rutiner som inverkar både positivt och negativt på vardagslivet. 

Resultaten av vår studie visar att kvinnliga partners omgivning försöker påverka hur 

kvinnorna hanterar sin situation, men att kvinnorna endast i liten utsträckning tar till sig av det 

omgivningen säger.  

Vid analysen av empirin kom vi fram till att kvinnornas berättelser går hand i hand med vad 

som framgår av SSCS-modellen som vi introducerades för vid genomgång av tidigare 

forskning. Vi hade inte som intervention och har inte använt SSCS-modellen som 

analysverktyg men vi kan så här i efterhand se att kvinnornas berättelser väl överensstämmer 

med denna. Kvinnorna i vår studie vittnar om en stressfull livssituation med en ökad grad av 

fysisk och psykisk ohälsa. Genom att använda olika typer av copingstrategier samt genom att 

söka socialt stöd, i Al-anon, minskas det negativa inflytande som den kemiskt beroende 

partnern har i kvinnornas liv. (jmf. Arcidiacono et al., 2010) Våra resultat överrensstämmer 

med SSCS-modellen. Vi anser att modellen kan sätta kvinnornas beteenden i ett större 

sammanhang genom att den ger en förklaring till hur olika delar av kvinnornas liv hänger 

samman och påverkar varandra.  

Kvinnorna beskriver olika försök att hantera sina likartade livssituationer. Dessa försök kan 

utåt sett se väldigt olika ut, men när kvinnorna får beskriva varför de beter sig som de gör har 

dessa handlingar ofta samma syfte. En enskild handling behöver utåt sett inte framstå som 

problematisk för den anhöriga och för att få en korrekt bild av den anhörigas livssituation 

måste hela sammanhanget tas i beaktande. Vi anser att detta är något som är viktigt att ha i 

åtanke i allt arbete där man kommer i kontakt med anhöriga till kemiskt beroende. Detta på 

grund av att om man bortser ifrån att ett beteende kan vara ett sätt att hantera en livssituation 

är det lätt att missa att livssituationen kan innehålla en problematik. Kvinnorna i vår studie 

uttryckte att det finns en oförståelse i samhället för deras sätt att hantera sin livssituation. Vi 

funderar över om denna oförståelse beror just på att det kan vara lätt att se på enbart ett 

beteende utan att koppla detta beteende till en hel livssituation.  

Orford et al. (2010) har kommit fram till hypotesen att det finns en central kärna i 

upplevelserna att vara anhörig till en kemiskt beroende. Inte heller i berättelserna kvinnorna i 

vår studie återger framkommer det skillnader som kan härledas till exempel ålder eller längd 
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på förhållandet med den kemiskt beroende. Genom vår studies resultat och genom att dessa 

överensstämmer med den tidigare forskningen vill vi hålla med om Orford et als. hypotes. Vi 

anser att det verkar finnas en allmängiltig essens i hur kvinnliga partners till kemiskt beroende 

hanterar sin livssituation. Essensen verkar bottna i att alla kvinnliga partners till kemiskt 

beroende har en stressfull livssituation och att de på olika sätt försöker att hantera denna. 

Kvinnorna beskriver vissa nyanser men kärnan i berättelserna framstår enligt oss som 

densamma. 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att vi har fått svar på våra frågeställningar. Vi anser att 

vi genom detta uppfyllt studiens syfte att undersöka och försöka få en förståelse för hur 

kvinnliga partners till kemiskt beroende hanterar sin livssituation. Vi kan dock se att studien 

inte varit så innovativ då resultaten i stor utsträckning endast bekräftar vad som återfinns i 

tidigare forskning. Vi anser att studien trots detta kan ha ett värde då det tidigare gjorts ett 

större antal kvantitativa än kvalitativa studier inom området. Vidare kan studien ha ett värde 

då det i Sverige endast gjorts ett fåtal studier kring anhöriga till en kemiskt beroende.  

6:1 Metoddiskussion  

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metod med en fokusgrupp som 

datainsamlingsmetod. Empirin har analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. I efterhand kan 

vi se att det var rätt beslut att välja ett hermeneutiskt perspektiv då den hermeneutiska cirkeln 

har möjliggjort för underliggande tolkningar utifrån vår förförståelse.  Vi anser att vi genom 

fokusgruppen har fått innehållsrika och varierande berättelser kring hur kvinnliga partners till 

kemiskt beroende hanterar sin livssituation. Vi tror inte att vi hade fått fram lika nyanserade 

berättelser vid enskilda intervjuer men vi anser dock att det hade varit önskvärt med fler 

fokusgrupper vilket var vår tanke från början. Vi hade med fler fokusgrupper kunnat uppnå en 

teoretisk mättnad, något som vi inte gjorde med endast en fokusgrupp.  

En stor fördel med att vi använde en fokusgrupp som datainsamlingsmetod var att kvinnorna i 

stor utsträckning skötte diskussionerna på egen hand. Detta ledde till att våra eventuella 

brister som intervjuare inte fick samma inverkan för studien som vid enskilda intervjuer, där 

intervjuaren har en mer framträdande roll.  

Vi ansåg att vårt syfte bäst kunde besvaras genom en kvalitativ metod dock skulle det vara 

intressant att anpassa syftet för en kvantitativ studie. Detta skulle möjliggöra för ett större 

urval och statistiska generaliseringar.  
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6:2 Förslag på vidare forskning 

Vårt urval kom att bestå av enbart kvinnor och vi valde på grund av detta att bortse från 

könsfrågan. Det är dock av intresse att framtida studier genomförs med ett urval bestående av 

både män och kvinnor för att kunna jämföra beskrivningarna av att vara anhörig till en 

kemiskt beroende mellan könen.  

Vid analysen av vår empiri kom vi fram till att kvinnornas berättelser verkar överensstämma 

med vad som framgår av SSCS-modellen. Det vore önskvärt om vidare studier genomfördes 

med SSCS-modellen som utgångspunkt. Detta för att undersöka modellens giltighet och 

möjliga användningsområden.  

Kvinnorna i vår studie vittnar om att socialt stöd i form av Al-anon har haft en positiv 

inverkan på deras livssituation. Vi tror att det skulle vara fruktsamt att i Sverige undersöka 

vilka resultat olika interventioner för anhöriga faktiskt har för de anhörigas välmående.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vår fokusgrupp kommer att kretsa till nedanstående två teman. Punkterna ska användas som stöd av 

moderatorn för att förklara vad temana kan innehålla. 

Berätta om era erfarenheter av att ha en partner som är beroende, hur ser er vardag ut? 

 Rutiner 

 Socialt liv 

 Relationer inom familjen och omgivningen. 

 

Hur har det påverkat er att ha en partner som är beroende? 

 

 Hurdå? 

 Upplever ni att ni utarbetat några strategier för att hantera vardagen. 

 Sökt stöd för egen del? 

 Kontrollerat beroendet 

 Dölja beroendet. 

 Tagit avstånd från beroendet för sitt eget välmående. 

 

 

 

 

 


