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på intervjupersonerna och dess relation kring den anhöriga alkoholisten. 
Utifrån intervjuerna och analysen framkom att intervjupersonerna inte 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Alkoholism är idag en stor folksjukdom och det finns nog ingen som inte vet om någon som 

dricker ”lite för mycket”. Detta gör att det hela tiden är aktuellt att leta nya kunskaper kring 

missbruk och dess omgivning. Runt alkoholisten finns oftast nära anhöriga; familj, släkt och 

vänner. Det kan vara lätt att dessa glöms bort när man ska ta itu med problemet (alkoholism) 

genom att genomgå en behandling för sin alkoholism och när behandlingen är klar och perso-

nen lever nyktert ska det vara ”frid och fröjd”. Det man inte tar med i beräkningarna är att fa-

miljen också har levt med alkoholism lika länge som alkoholisten. Den anhöriges personlighet 

har påverkats, oftast i väldigt stor grad av den som har alkoholproblem, man brukar kalla detta 

för att vara medberoende. Oftast när man är medberoende hjälper man alkoholisten att försva-

ra sitt drickande genom att den anhöriga t ex ringer och sjukanmäler till jobbet när alkoholis-

ten är fyllesjuk eller övertalar sig själv om att han inte dricker mer än andra. Därmed väljer 

den medberoende att leva kvar i ett liv som enbart handlar om alkoholisten. Personligheten 

blir också annorlunda när man lever med någon som missbrukar alkohol eller andra droger. 

Detta gör att man kan knuffa undan sin egen personlighet för att ge plats åt alkoholisten (Be-

attie, 1990). Barn som är uppvuxna med en alkoholiserad förälder har då redan från uppväx-

ten inte kunnat vara sig själv vilket gör att de som vuxna kan ha svårt att veta hur de ska för-

hålla sig till den vuxna världen och hur man beter sig i olika situationer (Woititz, 2002). Under 

min andra praktikperiod som jag gjorde på Beroendecenter i Östersund kom jag i kontakt med 

flera alkoholister men även anhöriga som det fanns ett speciellt anhörigprogram för. När jag 

satt med som praktikant i anhörigprogrammet och fick höra hur deras liv har sett ut, väcktes 

ett stort intresse för dessa människor och hur de påverkats av att leva med en eller flera alko-

holister. Detta tror jag har stor relevans till socialt arbete då det kan minska på 

barns/anhörigas fysiska och psykiska ohälsa och att det blir svårare att utöva sitt missbruk för 

alkoholisten. Detta leder oss in i vad denna uppsats kommer att handla om; vad är det som gör 

att den medberoende söker hjälp eller inte söker hjälp? Vad hade krävts för att söka hjälp tidi-

gare och därigenom komma ifrån sin problematiska livssituation tidigare? Och vad har skuld 

och skam för betydelse just när det gäller att söka hjälp? 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad det är som gör att de anhöriga till missbrukare 

söker professionell hjälp. 

1.2.1 Frågeställningar 
Vad är det som gör att den medberoende/anhöriga söker hjälp/inte söker hjälp? 

Vad hade fordrats för att man hade sökt hjälp tidigare? 

Vilken betydelse har skuld och skam för om anhöriga till alkoholister söker hjälp? 

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar jag har gjort i detta är arbete är att jag enbart letat i svensk och engelsk forsk-

ning som känns aktuell för ämnet. Med aktuellt tänker jag de senaste 10-15 år då jag sett att 

15 år gammal forskning kring medberoende och beroende liknar dagens forskning. Jag har 

även gjort en avgränsning på att jag gjort tre intervjuer på personer som finns tillgänglig i min 

fysiska närhet. Andra avgränsningar jag gör är att jag inte tar hänsyn till kultur och religion 

vid tidigare forskning och analys. Ytterligare en avgränsning är när det gäller teori, att jag en-

bart valde att hålla mig till en teori, systemteorin. Detta på grund av att denna teori är väldigt 

omfattande och passar väl in på det berörda ämnet. 

 

1.4 Begreppsförklaringar 

1.4.1Al-anon 
Detta är en typ av självhjälpsgrupp för anhöriga till alkoholister som liknas vid Anonyma al-

koholisters självhjälpsgrupper (Al-anon, 2008-05-12). 

1.4.2 Anhörig 
Med anhörig menas att vara en av de närmaste släktingarna t ex fru, make, dotter, son, mam-

ma, pappa osv. (Nationalencyklopedin 2008-04-21). I denna uppsats syftar jag till att vara an-

hörig till alkoholism när jag skriver anhörig. 

1.4.3 Beroende 
Att vara beroende av droger finns idag diagnoser för både i diagnosmanualerna ICD-10 och i 

DSM-IV (Johansson, Wirbing, 2005). Just i denna uppsats kommer jag att fokusera kring al-

koholberoende (alkoholist). Att vara alkoholberoende betyder att alkoholen tar upp större 
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plats hos individen än tidigare primära beteenden. Personer som är beroende kan känna ett 

starkt sug eller tvång efter alkohol, kontrollförlust när det gäller intag av alkohol, abstinens 

när man inte dricker, toleransökning, ointresse för annat som inte handlar om alkohol eller att 

man fortsätter att dricka trots fysiska eller psykiska skador. Minst tre av dessa sex kriterier ska 

uppfyllas för att man ska få diagnosen beroende enligt ICD-10 (Berglund, Rydberg, 1995). 

När jag senare skriver beroende, syftar jag till alkoholberoende/alkoholist. 

1.4.4 Medberoende 
Att leva nära en beroende kan göra att man själv utvecklar ett sjukligt tillstånd till denne, där 

man helt sätter sina egna intressen åt sidan och gör allt i sin makt för att kontrollera den bero-

ende. Detta leder i sin tur att den medberoende känner skuld och skam (Stafford, 2001). I det-

ta arbete menar jag medberoende till alkoholism när jag skriver medberoende. Ytterligare för-

klaring och utveckling kommer i nästa kapitel. 

1.4.5 Skuld och skam 
Skam – Skam är när man känner sig bristfällig som människa, som att man inte är lika myck-

et värd som andra (Potter-Efron, 2002). Vidare utveckling följer i kapitlet Tidigare forskning. 

 

Skuld – Skuld är en rädsla att ha skadat eller upprört andra människor (ibid.). Ytterligare för-

klaring kommer i nästa kapitel, Tidigare forskning. 

1.4.6 Vuxna/vuxet barn till alkoholism 
Med detta menas att minst en av föräldrarna var alkoholist under barnets uppväxt. Om man 

växer upp med alkoholism i sin familj påverkas man av detta. Även om man inte lever ihop 

med den alkoholiserade föräldern idag har uppväxten påverkat vem man är i vuxen ålder (Wo-

ititz, 2002). Mer om detta finns under tidigare forskning. I texten kan jag ibland bara skriva 

vuxet barn vilket jag då syftar till vuxet barn till alkoholism. 

1.5 Metod 
Valet av metod baseras på mitt syfte där det gällde att utforska vad respondenterna har för or-

saker och erfarenheter. Detta gör att en kvalitativ forskningsansats gör sig bäst lämpad med 

tillhörande intervjuer. Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär där intervjumanual finns 

att hitta i bilaga 1. Frågorna var ganska omfattande vilket gjorde att jag kunde få breda svar 

för att sedan kunna följa upp olika svar under intervjutillfället. Att jag just valde intervjuer 

som forskningsmetod beror på att jag sökte personligt utforskande svar, då jag tänkte att söka 

hjälp är en personlig företeelse där anledningen eller på vilket sätt man söker hjälp är person-
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lig och inte generaliserbar. Detta liknar Kvales (1997) resonemang i ”Den kvalitativa forsk-

ningsintervjun”. 

1.5.1 Urval 
Urvalet till intervjuerna gick till som så att intervjupersonerna skulle ha en nära anhörig som 

var eller hade varit alkoholist. Detta är en typ av strategiskt urval som är att föredra i kvalita-

tiv forskning där man inte är ute efter representativitet utan mer om vad som ligger bakom ett 

fenomen. Det är också bra med strategiska urval när urvalet är litet (Halvorsen, 1992). De tre 

olika intervjupersonerna hittade jag på tre olika sätt. Två av dem visste jag sedan tidigare vil-

ka de var men umgicks inte mer än att jag träffade den ena någon gång per månad genom en 

gemensam bekant. Denna tog jag kontakt med genom vår gemensamma vän. Den andra inter-

vjupersonen jag visste om sedan tidigare var genom min praktik på socialtjänsten. Denne tog 

jag i kontakt med via mail och senare telefon för att boka in en intervju. Den tredje och sista 

intervjupersonen kom jag i kontakt med genom min kontakt på socialtjänsten där denne hjälp-

te mig att finna någon som ville ställa upp. Jag fick ett namn och ett nummer till den sista in-

tervjupersonen där jag gick igenom vad uppsatsen skulle handla om och hur intervjun skulle 

gå till och tid och plats bokades. Innan intervjuer bokades berättade jag vad uppsatsen skulle 

handla om och ingen intervju var påtvingad från min sida. 

1.5.2 Insamling och bearbetning av data 
Litteratur under tidigare forskning och teoretisk ansats hade jag stor hjälp av genom min 

forskningsöversikt som handlade om vad medberoende är för någonting. För att hitta de böck-

er jag har använt har jag sökt i Mittuniversitetets bibliotekskatalog Mima men jag har även 

hittat en del material i gammal kurslitteratur, bland annat litteratur om systemteorin. Artiklar-

na har jag främst hittat i databaserna Academic Search Elite och CSA Social Sciences där jag 

sökte på codepend* (codepended som betyder medberoende) och alcohol* där jag fick ett fler-

tal träffar men efter att ha läst en mängd olika abstrakt valde jag ut ett antal relevanta artiklar. 

Vidare har jag sökt efter forskning kring hur anhöriga/medberoende till alkoholister sökt hjälp 

och hur de i kontakt med den. Dessa sökningar har dock inte givit något resultat av värde vil-

ket har gjort att jag har tittat mer på medberoende och skuld och skam och genom dessa för-

sökt komma till insikt om varför respondenterna söker hjälp eller inte. Att jag har med ett kort 

avsnitt om genus vid medberoende beror på att det finns påtagliga skillnader kring detta vilket 

syntes i de intervjuer jag gjorde. 
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Intervjuerna som var halvstrukturerade fick lite olika teman i förhållande till syftet. Detta be-

rodde på att det var tre olika typer av personer som hade varit med om olika typer av erfaren-

heter. Intervjupersonerna bestod av två kvinnor och en man utan att ha en speciell baktanke 

med detta, mer än att få variation på intervjupersonerna. Innan intervjuerna gjorde jag en 

provintervju för att se om jag hade begripliga frågor och ungefär hur långa intervjuerna skulle 

bli. Huvudintervjuerna spelades sedan in på band och transkriberades senast dagen efter. Det-

ta gjordes ordagrant med tillhörande pauser, skratt och andra ljud för att få en så korrekt bild 

som möjligt av intervjun. Platserna för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna. 

Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter. Senare i uppsatsen tematiserades intervjuerna i 

de olika frågeställningarna för att få en överskådlig blick och för att få tre olika intervjuer ana-

lysbara. Jag fokuserade främst på att analysera det som intervjupersonerna faktiskt hade sagt. 

Detta gjorde att jag citerade väldigt mycket. Dock tog jag bort pauser och andra ljud när jag 

citerade då detta inte fylld någon funktion i just dessa intervjuer. Analysen lade jag sedan till 

vid varje tema för att kunna följa med i resonemanget lättare. Vidare skrev jag mina slutsatser 

direkt efter analyserna följt av diskussionen. 

1.5.3 Etiska överväganden 
Det första etiska överväganden jag kom i kontakt med var när jag skulle välja ut intervjuper-

soner, då jag har en nära vän som är nära anhörig till en alkoholist. Med respekt för denna vän 

att helt öppna sig för mig och de förutfattade meningar man har till nära vänner gjorde att jag 

valde att inte ha med denna person i intervjun då jag tror att denna inte skulle bli så pass ut-

forskande som jag ville. Vidare beskriver Kvale (1997) att man inför en intervju ska informe-

ra respondenten om frivilligheten, både inför och under intervjun, så att intervjupersonen inte 

känner sig tvingad att sitta kvar. Detta kallas för informellt samtycke. Vidare ska man infor-

mera om konfidentialitet och på vilket sätt informationen som kommer upp under intervjun 

ska behandlas. Detta kan ske både genom muntliga och skriftliga avtal. Jag använde mig inte 

av något skriftligt avtal eller information (förutom mailkontakt med en av intervjupersoner-

na). Detta har dock inte gjort att jag har brustit i handhavandet av informationen som jag har 

fått. Frivilligheten påvisades innan intervjuerna genomfördes. Sättet jag genomförde skulle 

hantera informationen som kom fram meddelade jag intervjupersonerna. Arbetet med inter-

vjumanualen hade också flera etiska överväganden om hur man skulle ställa frågorna och vil-

ka frågor som var ”okey” att ställa utan att kränka intervjupersonerna. 
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1.5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet betyder att man har samlat in data som är relevant för syftet med arbetet (Halvorsen, 

1992). Validitet i detta arbete tycker jag är god då intervjuerna var utformade efter uppsatsen 

syfte och frågeställningar. Då jag kommer till svar på syftet genom intervjuerna tillsammans 

med tidigare forskning och systemteorin gör att uppsatsen blir valid. 

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Alltså hur tillförlitlig informationen i uppsatsen är. T ex 

ska olika intervjupersoner med samma problem komma fram med liknande svar. Det kan 

dock vara svårt i en kvalitativ undersökning att uppnå reliabilitet då olika intervjuer tar sig 

olika väger även om temat är det samma. Även om personerna är olika kan problemen vara 

lika (Kvale, 1997). För att få en så hög reliabilitet som möjligt har jag gjort ett tydligt syfte 

med tydliga frågeställningar. Då intervjupersonernas historier liknar varandra på flera punkter 

anser jag att det är hög reliabilitet i uppsatsen. 

 

När det gäller generaliserbarhet på denna studie går det ej att fastställa då det är för få respon-

denter med i studien. Man kan dock använda en typ av generaliserbarhet som Kvale (1997) 

skriver om; analytisk generaliserbarhet vilket betyder att man kan använda forskningen som 

vägledning eller när man ska analysera annan forskning. 

1.5.5 Metoddiskussion 
En ytterligare anledning förutom den som står förklarad i början av detta kapitel till att jag 

valde en kvalitativ ansats är att det var svårt att hitta respondenter. Att göra en enkätunder-

sökning med kanske maximalt ett tiotal personer hade känts knaphänt. Det var också därför 

jag valde att ha intervjuer. Vidare under urvalet tror jag att jag kunnat hitta fler intervjuperso-

ner genom min kontakt på socialtjänsten. Men hela uppsatsen hade då tagit längre tid, med 

fler intervjuer och längre resultatdel. Att jag tog intervjupersoner från olika ställen hade jag en 

baktanke med då jag tänkte att alla inte skulle ha gått samma anhörigprogram då det kunde ha 

påverkat hur de svarade under intervjun och därmed fått snarlika svar. Vidare kan det diskute-

ras att jag inte hittade relevant forskning kring just att söka hjälp när man är anhö-

rig/medberoende till alkoholism. Kan detta bero på att det inte finns någon forskning kring 

just detta eller att jag använt fel sökord och databaser. Att jag tog med ett litet avsnitt om ge-

nus och inte ett helt kapitel om detta som ändå till viss del är väsentligt vid medberoende be-

ror på att detta inte tillhörde syftet utan syftet fokuserade sig på varför de söker hjälp eller 
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inte. Därför har jag med just denna korta del om detta då det sammanfattar genusskillnaderna 

vid medberoende vilket jag senare hade nytta av vid analysen. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

2.1 Skuld och skam 
Att känna skuld kan göra att man lär sig att inte göra samma misstag två gånger och att känna 

skam kan göra att man utvecklas i att passa in med andra även om just skamkänslan är mödo-

samt. Om det däremot blir för mycket skuld- och skamkänslor kan det bli svårt att ta sig ur de 

här känslorna då de gör att man känner sig misslyckad och inte har orken att ta sig ut ur dem. 

Då blir detta som en ond cirkel där misslyckanden ökar skuld och skamkänslorna samtidigt 

som dessa gör att man fallerar som person till en högre grad (Potter-Efron, 2002). Författaren 

skriver i sin bok att det inte finns några klara definitioner på begreppen skuld och skam men 

kort beskriver han begreppen så här: skam är en smärtsam känsla av att man känner sig brist-

fällig som människa. Skuld förklarar Potter-Efron som en obehaglig självmedveten rädsla av 

att ha skadat eller att ha upprört andra människor. För att förklara skillnaden mellan skuld och 

skam beskriver författaren fyra grundläggande kännemärken för att skilja mellan skuld och 

skam: 

2.1.1 Upplevelsen av misslyckande 
I denna typen; känsla av misslyckande gör att den skamsne känner sig misslyckad med sig 

själv, ett misslyckande att vara människa. Skammen får individen att ifrågasätta ens existens, 

vad meningen med livet är och att denne inte skulle vara en fullvärdig människa. En skamfull 

individ känner också att den inte kan uppnå sina mål med livet. Detta behöver inte handla om 

enbart etiska och de moraliska mål med livet utan även om t ex karriären och familjen. 

Skammen kommer när individen upptäcker att det finns ett gap mellan vad de just nu befinner 

sig och vad man själv förväntar sig att man ska vara vad gäller etik, moral, familj, karriär eller 

annat. Den skamsne känner inte att denne räcker till. (Ibid.) 

 

När de gäller personer som känner skuld är de mer oroliga för vad andra tycker om deras 

misslyckanden och på vilket sätt de står i skuld för hur andra människor mår. De är också 

rädda för att göra andra människor illa. De som känner skuld känner att de har gått för långt, 

till skillnad från den skamsne som inte tycker att denne räcker till. Individer som känner skuld 

försöker ofta gottgöra det som de att tycker de har gjort fel eller så godtar bestraffning för de-

ras missgärningar (Ibid.). 
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2.1.2 Grundläggande reaktioner och känslor 
Skam gör att individen känner sig sårbar, blottad, utsatt. Den skamfulle blir förkrossad för att 

dennes bristfälliga person syns för omvärlden. Fysiologiska aspekter av skam kan vara, att 

man rodnar, neråtvänd blick, magont, knäsvag. Att känna skuld däremot kan få individen att 

få magont eller ett tungt bröst. I övrigt är skuldkänslan mer på en kognitiv basis än skamkäns-

lan som kan ligga mer invärtes. Tankarna vid skuld fylls med vad de har gjort för att förargat 

eller skadat människor runt om dem. Detta gör att de tydligt försöker korrigera deras handlan-

de med andra handlingar gentemot personen de tycker att de har sårat. Skuldfulla personer 

kan lätt fastna och få en besatthet i att bestraffa sig själva, vilket gör att de fastnar i att tänka 

på sina ”missgärningar” (Potter-Efron, 2002). 

2.1.3 Handlingsbenägenhet 
Här skriver Potter-Efron (2002) att det förmodligen är i handlingsbenägenheten som största 

skillnaden ligger mellan skuld och skam. När det gäller skam blir det att individen drar sig 

tillbaka och på något sätt försöker gömma sig eller fly från omvärlden, sig själv och sitt dåliga 

självförtroende som ofta kommer i och med skammen. Man drar sig ifrån att träffa människor. 

Skuld däremot är att ta ett kliv närmare sina medmänniskor och försöka reparera den skada 

man tycker man har orsakat andra människor. I denna handling för att reparera försöker man 

komma till ett förlåtande för sin handlingar. 

2.1.4 Anpassade och missanpassade skillnader 
Under denna kategori talar författaren (Potter-Efron) om att skuld inte har några speciella psy-

kiska patologiska effekter på individen när det enbart är skuldkänslor detta gäller. När man 

som beroende/missbrukare har skuldkänslor  gör detta att man försöker handla från att komma 

ifrån sina problem till skillnad från skamkänslor där man försöker dra sig undan dem. Skuld 

menar författaren skapar inte depressioner eller ångest medan enbart skam eller skam till-

sammans med skuld kan få stora psykologiska konsekvenser såsom svåra depressioner. Man 

bör tillägga att när det gäller att hamna i (med)beroende/missbruk har skuld och skam stor ne-

gativ inverkan men de kan även ha positiv inverkan när man försöker ta sig ur ett beroende. 

Det kan då bli en drivkraft till förändring istället för ett hinder (Ibid.). 

2.1.5 Skuld och skam i familjer med alkoholism 
Människor som lever med alkoholister har en förmåga att bli ”smittade” av den beroendes 

skuld och skam. Till en början gäller detta främst skam. Detta kan leda till att de anhöriga får 

en större grad av skam och även skuld när de hela tiden tränger undan problemen istället för 



10 
 

att ta itu med dem. Detta gör att skuld- och skamkänslorna ökar ännu mer. De anhöriga blir på 

sin vakt och isolerar sig från det övriga samhället för att inte någon annan ska få reda på vad 

som händer inom familjen. När det gäller skuld uppstår den ofta när övriga familjemedlem-

mar börjar skylla problemen på varandra och ofta blir det en som får ta det mesta av kritiken. 

Denna blir då familjens syndabock, vilket gör att denna får stora skuldkänslor. Ytterligare en 

personlighet som ofta uppstår i familjer med alkoholism är ”hjälparen” som också har skuld-

känslor. För att bli av med dessa känslor är det denna som hela tiden får familjen att fungera, 

”sopar” undan alla spår att familjen skulle ha några problem och därmed möjliggör för alko-

holisten att vara alkoholist. ”Hjälparen” glömmer ofta bort sig själv och gör allt för andra 

istället och då främst alkoholisten (Potter-Efron, 2002). 

 

Vidare skriver Potter-Efron (2002) om kollektiv skuld och skam. Denna typ av skuld och 

skam uppstår när familjen tycker att det är hela familjen som har misslyckats, inte enbart al-

koholisten. Alla familjemedlemmar känner sig ansvariga för vad som har hänt med familjen. 

De anklagar både sig själva och varandra för att vara själviska, oförstående och för svaga för 

att kontrollera alkoholisten. Kollektiv skuld och skam är ytterligare ett sätt att undvika att lösa 

problemen inom familjen. Det enda sättet att komma till ro med problemen kring den ”smit-

tande” skulden och skammen menar författaren är terapi för hela familjen och att få familje-

medlemmarna att ge tillbaka ansvaret för alkoholistens beroende till alkoholisten själv. När 

detta är gjort kan de övriga i familjen få tillbaka sina egna liv vilket de själva ansvarar över 

(Ibid.). 

2.1.6 Skuld och skam hos vuxna barn till alkoholister 
För de flesta personer är skuld och skam under uppväxten något man har lärt sig av. T ex att 

man känner skuld när man ljuger vilket gör att man blir mer sanningsenlig. När man känner 

skam får det barnet att bli blygsam och mer arbetsam vilket gör att man kan möta sitt eget 

värde mer fullständigt. Vuxna barn till alkoholister har däremot fått uppleva skuld och skam 

på ett mindre funktionellt sätt. Deras skam har inte enbart varit personligt utan de har känt 

skam över hela familjen och känt en skuld som ligger utanför dem själva. Detta gör att vuxna 

barn till alkoholister har svårt att lösa skuld- och ansvarsproblem och hantera skam. För vuxna 

barn kan skam uppkomma av väldigt små och för andra helt harmlösa händelser som helt lig-

ger utanför det vuxna barnet (till alkoholist). Att inte ett vuxet barn kan hantera skuld och 

skam på ett salutogent sätt kan göra personen skuldfull, skamsen, aggressiv och tillbaka-

dragande. Detta märks främst vid kontakter med terapeuter där det ska försöka lära sig hantera 
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skuld och skam på ett mer hälsosamt sätt. Att dessa känslor kommer upp gör att många hop-

par av i sin terapi eller behandling då de inte vet hur de ska hantera dessa känslor. Det blir för 

mycket för de vuxna barnen att hantera all skuld och skam de inte tidigare bearbetat och som 

dessutom inte har varit deras egna, utan hela familjens skuld och skam menar författaren (Pot-

ter-Efron, 2002). 

 

Om man enbart ser till skuld hos vuxna barn till alkoholister så försöker hela tiden det vuxna 

barnet ha kontroll. De klagar utan att förklara varför och tar på sig ansvar för hela familjens 

beteende. Skuldkänslor kommer både när den enskilda individen har med händelsen att göra 

och när denne inte alls hade chans att påverka händelsen som väckte skuldkänslorna. Många 

vuxna barn klänger sig fast vid sina skuldkänslor vilket gör att de tycker att känna skuldkäns-

lor är mer acceptabelt än att inte göra det. Då detta kan bli en livsstil för vuxna barn kan de ta 

på sig rollen som martyr för att rättmätiga dem själva (Ibid.). 

2.1.7 Skam och kön 
Kaufman (1989) har kommit fram till att det finns vissa skillnader vad kvinnor och män kän-

ner skam för (forskningen är gjord på amerikanska medborgare). Män skäms för att känna och 

uttrycka sorg och rädsla. De skäms också för att visa att de behöver kärlek och omtanke, lika-

så skäms de över att känna sig bunden till någon annan. Kvinnor känner däremot skam när de 

vill uttrycka ilska, när de har makt och när de särbehandlas, att de skulle vara mer värda än 

andra. Att det är sådana här skillnader tror författaren beror på att det finns stereotyper och 

förutfattade meningar vad gäller kvinnor och män, att det finns ett kvinnligt och ett manligt 

beteende (Kaufman, 1989). 

 

2.2 Medberoende 
En förklaring på vad medberoende är för något är när man lever i en nära relation till en som 

är beroende (alkohol i detta fall) då den egna personligheten ligger gömd. Istället blir man nå-

gon annan vilket gör att man får en ohälsosam självkänsla; man blir medberoende. Detta med-

för att man känner sig tom, känner skuld, skam och andra negativa känslotillstånd. Ytterligare 

en förklaring på medberoende är att den medberoende överreagerar på saker som ligger utan-

för honom/henne samtidigt som denne ignorerar sina egna känslor och lägger sina egna mål 

och värderingar åt sidan. Att vara medberoende kan också frammana andra problem som att 

man själv blir beroende av droger, eller att man utlöser en depression, ätstörning eller andra 

stressrelaterade sjukdomar. Ett annat symtom på medberoende är när den medberoende säger 
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sig hjälpa den beroende i yrkeskarriären när man egentligen hjälper missbrukaren att fortsätta 

missbruka (Stafford, 2001). 

 

I boken Bli fri från ditt medberoende (Beattie, 1990) beskriver författaren att en av de största 

anledningarna till att man blir medberoende beror på; att man är för upptagen att ta hand om 

andra (vanligtvis alkoholisten i familjen) att man inte hinner reflektera över hur man själv 

mår. Vidare har Beattie en gedigen lista över olika drag en medberoende kan ha som har sam-

lats ihop från forskningen som fanns då. En medberoende kanske inte känner igen sig själv i 

alla dragen som är väldigt många men hon/han har förståelse att andra kan känna/befinna sig i 

dessa drag. Beattie har delat in de dragen i olika kategorier. Några av kategorierna är: Om-

händertagande (känner ansvar inför den beroende vilket visas genom den medberoendes 

vårdande och omhändertagande karaktär), dålig självuppfattning (klandrar sig själv för den 

andres missbruk) , tvångstankar (med kontrollbehov gentemot den beroende), förnekande (ig-

norerar problem), dålig kommunikation (klandrar, hotar), bristande förtroende (har svårt att 

lita på sig själv och andra) och vrede (känner ilska, rädsla, hämndlust mot andra människor) 

(Beattie, 1990). 

 

I studien ”Families in Transition” förklarar Ranganathan (2004) olika typer av medberoende 

som familjemedlemmar antar när de lever ihop med en alkoholist. ”Möjliggöraren” underlät-

tar för alkoholisten att dricka. Denne kan ringa och sjukanmäla missbrukaren för att chefen 

inte ska höra att han är berusad. Möjliggöraren kan också hitta på ursäkter för vänner och be-

kanta att han (eller hon) dricker. Nästa roll författaren har med är ”syndabocken” som alkoho-

listen skyller sitt drickande på. Missbrukare anklagar syndabocken att det är hennes (eller 

hans) fel att han dricker som han gör. Detta kan göra att hela familjens problem skylls på syn-

dabocken. Syndabocken själv har ingen chans att anklaga eller kritisera det alkoholisten säger. 

”Uppvägaren” försöker upprätthålla det positiva igenkännandet av familjen genom att försöka 

mörklägga de negativa sidorna familjen uppvisar. (Ranganathan, 2004) 

 

Vidare skriver Ranganathan (2004) att vara medberoende är att vara känslomässigt beroende 

av en annan person vilket blir ett sjukligt förhållande till missbrukaren. Detta kommer att på-

verka den medberoende i andra relationer. Medberoende personer har fullt upp med att försö-

ka kontrollera missbrukaren vilket gör att hon/han förlorar kontroll för sitt egna beteende och 

känsloliv. Ranganathan (2004) menar att de som är medberoende har ett antal personlighets-

drag som är typiska just för detta tillstånd; ostruktur i vardagen som innebär att man inte följer 
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dagliga rutiner. Ett annat exempel på personlighetsdrag är personlig vanvård vilket betyder att 

individen struntar i hur de ser ut eller ifall de är hela och rena eller struntar i fall man själv är 

skadad, går man inte till läkare. Det kan uppstå fysiska problem, att man känner trötthet hela 

tiden eller om de själva börja dricka kan det få skadliga fysiska följder. Vidare kan familjen 

bli inblandad i ej lönande aktiviteter för missbrukaren; att man skäller på missbrukare eller 

hela tiden försöker ha kontroll på vad alkoholisten är och gör, vilket enbart ge negativa kon-

sekvenser för hela familjen. Den med beroende kan känna ”vad jag än gör så är det rätt”-

attityd. Vilket betyder att den medberoende försvara sig med detta även om andra inte tycker 

att hon gör rätt så vet hon sin mans bästa och skylla alla problem på den beroende (vilken inte 

tar något som helst ansvar att t ex barnen går till skolan). Detta gör att den medberoende ock-

så struntar i viktiga uppgifter bara för att hämnas på missbrukaren och skyller sedan problem 

som dyker upp på honom (Ranganathan, 2004). 

 

I boken ”Vuxna barn till alkoholister” har författaren Woititz (2002) beskrivit att barn inte får 

vara barn utan börjar ta ansvar de är för unga för att ha. Författaren beskriver också att barn 

antar olika roller som inte ska visa andra hur de mår. En roll är att barnet hela tiden ska visa 

vad duktiga de är; de städar hela huset istället för rummet, tar stort ansvar hemma och i sko-

lan. Den andra rollen ett barn kan anta är det motsatta mot ovannämnda. Man blir ofta kallad 

problembarn; man bryr sig inte om vad andra tycker och tänker om en själv för de bryr sig 

ändå inte. Man blir ofta en ”hackkyckling”. En tredje roll som är vanlig bland barn i ett alko-

holiserat hem är clownen. Man försöker dölja det dåliga i familjen och sitt mående genom 

hela tiden skämta och gör sig lustig. Den fjärde rollen av fyra är att man hela tiden försöker 

smälta in i omgivningen, man försöker inte synas även om barnet vill ha uppmärksamhet så 

vet barnet inte hur man ska få uppmärksamheten då känner barnet att det är bättre att bara för 

söka smälta in i mängden. 

 

Nästan alla barn som växer upp i ett alkoholisthem känner på liknade sätt men de behöver inte 

för det bete sig på samma sätt. De känner sig osäkra för de vet aldrig riktigt vad som ska hän-

da. Barnet känner oro, och kan känna att om inte jag hade funnits hade aldrig de här proble-

men funnits. Barnet skyller på sig själv. Vidare beskriver Woititz (2002) att barn agerar an-

norlunda beroende på om det är pappan eller mamman som dricker eller om det rent av är 

båda. Hittills har jag främst förklarat hur barn är när pappan är alkoholist men om mamman är 

alkoholist är risken att barnet blir en extra mamma som tar stort ansvar i hemmet, tar hand om 

syskon osv. Om båda föräldrarna dricker är risken stor att man försätter sig i en fantasivärld. 
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Man har då ingen av föräldrarna att vända sig till då de hela tiden byter sin alkoholiserade 

personlighet med varandra. (Woititz, 2002) 

2.2.1 Genus och medberoende 
I artikeln ”Problem kring begreppet medberoende” som Arne Gerdner (1999) har skrivit för-

klarar han att det är av stor vikt att ha med genusskillnaderna när man skriver och pratar om 

medberoende då dessa är väldigt påtagliga. Hustrur till alkoholister tenderar att kontrollera, 

vårda och ta hand om sin partner till skillnad från männen och barnen till en alkoholiserad 

fru/mamma som försökte hålla sig undan. Något som förstärker kvinnans vårdande roll är när 

deras man har fått diagnosen alkoholist då de betraktas som sjuka. Kvinnan ser det då som en 

utmaning att vårda och få sin make frisk igen. Generellt i ett man/hustru förhållande vid miss-

bruk förstärks mannens dominans i familjen (Gerdner, 1999). 

2.2.2 Kritik mot begreppet medberoende 
Gerdner (1999) skriver i sin artikel att medberoende är ett helgarderat begrepp där de flesta 

känner igen sig i något eller några av de drag som har beskrivits ovan. Detta skulle då vara 

den vanligaste formen av beroende vilket gör att begreppet medberoende tappar i viss mån sin 

funktion då det är så vitt och brett. Vidare kritik mot medberoende är enligt Gerdner (1999) 

att om en anhörig får titeln medberoende i sin relation till sin beroende anhörige gör detta att 

man känner en ökad skuldkänsla till skillnad från när man ser alkoholism som sjukdom vilket 

minskar deras börda. 
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3 TEORETISK ANSATS 

3.1 Systemteori 
Systemteorin bygger på att se hela världen som ett stort system. Om man förändrar en liten 

del rubbas en annan som i sin tur påverkar något annat, som ett kretslopp. Systemteorin är 

cirkulär. Öquist (2003) skriver i sin bok att människans system för beteendet är hierarkiskt 

uppbyggt: En individ formas från början av omgivningen (släkt, vänner). Människan skapar 

sin sanning om världen som hela tiden byggs på med erfarenheter. Öquist menar att det är vik-

tigt att hålla isär de olika hierarkiska planen. Om man inte gör det skapas paradoxer. De här 

planen kallas med ett annat yttryck för logiska nivåer (Ibid.). I Lundsbye och Sandells (2000) 

bok förklarar de vidare att en familj påverkas mer av system som ligger runt familjen som fa-

miljen är en del av t ex samhället än vad familjen kan påverka samhället. Om man ser detta på 

individnivå kan man säga att familjen påverkar individen mer än vad individen påverkar fa-

miljen men där alla familjemedlemmar påverkar och bli påverkade av varandra och där dessa 

relationer blir viktigare för familjen än en enskild familjemedlems egenskaper. 

 

Om man som föräldrar kommunicerar med barnet på ett motsägelsefullt sätt, att man t.ex. sä-

ger en sak men kroppsspråket visar det omvända, kan det göra att barnet skapar en helt egen 

falsk värld på grund av att det skapar en blockering och förvirring kring omvärlden. Detta i 

sin tur kan leda till att man skapar ett dysfunktionellt tillstånd när barnet växer upp och blir 

vuxen. Förutom kommunikationen inom systemet är det också väldigt viktigt att det är föräld-

rarna som har den auktoritära rollen i familjen (Öquist, 2003). Sådana här fenomen uppstår 

inte bara genom enstaka händelser utan som helheter i en mängd olika händelser. Detta kallas 

för nonsummativitet vilket betyder att ”helheten är mer än summan av beståndsdelarna” 

(Lundsbye, Sandell, 2000 sida 77). Med detta menas att det inte enbart är de enskilda indivi-

derna som påverkar varandra till en helhet (familj) utan även relationerna dem emellan 

(Lundsbye, Sandell, 2000).  

3.3.1 Öppna och slutna system 
För att ett system ska fungera krävs det att systemet får en viss mängd input och ger en viss 

mängd output. Detta kan inte bara ske inom familjen eller gruppen utan måste ske med om-

världen för att individen ska utvecklas. Öquist (2003) skriver i sin bok om att det finns öppna 

och slutna system. Det öppna systemet är det nästan alla människor som har. Med ett öppet 

system menas det att det är öppet för omvärlden. Man kan se och ta emot det som händer 
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utanför sitt eget system på ett konstruktivt sätt. Där kan man ge och ta positiv och negativ 

feedback. Input och output flödar på ett betryggande sätt (ett annat vidare resonemang om det-

ta följer senare). 

 

Med slutna system däremot sluter man sig inne för omvärlden. Man är inte beredd att ta emot 

intryck och händelser som händer utanför sitt system. Detta bidrar till att system sakta bryts 

ner och individen mår mer och mer dåligt och ju mer det bryts ner ju mindre kontakt med om-

världen får individen. Systemet får svårt att ta feedback från omgivningen. Att ett system är 

helt slutet är väldigt ovanligt men förekommer emellanåt. De flesta neurotiska beteenden till-

hör dock det slutna systemet. I det slutna systemet ingår oftast ångest och rädsla som har en 

försvarsfunktion för att skyddas sig från omvärlden. Man söker också en negativ jämvikt, vil-

ket betyder att uteslutande se till det negativa som händer i systemet. För att en utomstående 

individ ska ha möjlighet att påverka ett slutet system måsta man först försöka komma in i sy-

stemet. Att själv ändra sitt eget system är väldigt svårt för att man där har ett så pass inrutat 

mönster (Ibid.). Vidare om öppna och slutna system bör det tilläggas att man inte talar om att 

ett system är helt öppet eller helt stängt utan snarare om graden av öppenhet och slutenhet 

(Lundsbye, Sandell, 2000). 

3.3.2 Orsak – verkan, input – output 
När man har systemteorin som grund kan man inte tänka i orsak – verkan: Att någon beter sig 

på ett visst sätt beror på en viss händelse. Begreppet ekvifinalitet menas med att det är cirkulä-

ra orsakssamband. Det vill säga att om någon dricker för mycket och skyller detta på sin fru 

som tjatar för mycket kommer frun säga att hon tjatar för att maken dricker för mycket. Sam-

ma typ av händelser (input) kan ha flera olika utfall (output). Detta gör att det är svårt att hitta 

samband mellan input och output, men att det inte går att skylla ett visst beteende på en en-

skild person i en familj, då det är helheten som har bidragit till utfallet (outputen) (Ibid.). 

3.3.3 Förändringar i systemet (familjen) 
Alla system har svårt för att genomför förändringar. Om en del av systemet börjar till en för-

ändring börjar en annan del motverka denna förändring bara för att behålla balansen inom sy-

stemet. Även om systemet är problematiskt t ex för att någon i familjen är alkoholist eller lik-

nande och det är en familj i kaos är det ändå för dem det system de är vana vid och de gör allt 

för att behålla denna typ av system genom att hela tiden balansera upp förändringar. Detta 

medför att om någon i familjen får individuell terapi kommer den övriga familjen förbli vad 

den har varit innan terapi och också balansera upp de nya färdigheter och egenskaper indivi-



17 
 

den som har gått i terapi bidrar med. Det kommer alltså fortfarande att finnas problem inom 

familjen och det blir dessutom enklare för den enskilda individen att återgå till sitt gamla jag 

igen då övriga familjen inte kan hantera den ”nya” individen (Lundsbye, Sandell, 2000). 

 

I vissa familjer finns det väldigt snäva gränser för vad som är okey och inte är okey och om 

något litet förändras eller sker i dessa familjer blir det en rejäl reaktion medan i andra familjer 

är toleransnivån bredare där flera stora händelser kan inträffa utan att familjemedlemmarna 

reagerar nämnvärt. Man talar här om toleransvidd som regleras av regler som styr familjen. 

Det finns formella öppet uttalade regler och det finns informella outtalade regler. Det finns 

även generella regler för hela familjen och specifika regler för enskilda individer. Det finns 

också universella regler som t ex de tio Guds budord (du skall icke dräpa). Dessa regler är till 

för att upprätthålla systemet (familjen). De flesta av reglerna baserar sig på i huvudsak två 

trossystem. Det är den kristna etiken och den kapitalistiska ekonomin där man ska ha fram-

gång och lycka. Detta är det som våra värderingar och normer främst grundar sig i. Att våra 

värderingar och normer grundar sig i detta som är vårt samhälles normer kan vara en förklar-

ing till varför vi har så svårt att förändra oss (Ibid.). 

3.3.4 Symmetriska, komplementära relationer och roller 
Med symmetriska relationer menas att man i värderingar och agerande liknar varandra. I 

komplementära relationer däremot menas det att man inte har samma agerande och värdering-

ar utan att man kompletterar varandra. I olika situationer kan dessa begrepp ändras till att man 

liknar varandra och vissa att man kompletterar varandra. T ex i en komplementär relation där 

mannen förväntar sig att kvinnan ska tvätta och diska i hemmet och kvinnan gör detta utan att 

ifrågasätta har båda ett ömsesidigt ansvar för hur detta fungerar och upprätthålls på det sättet 

det gör (Ibid.). 

 

När man talar om roller i systemteorin finns det först formella roller så som, mamma, maka, 

fru, storasyster, lillebror och så vidare. Dessa roller varierar givetvis beroende på vilka som 

umgås i familjen. Sedan finns det förväntade roller t ex att makan är städare och pappan bil-

mekanikern. Om man är flera olika roller på samma gång kan det medföra att individen har 

svårt att veta hur denne ska förhålla sig i situationen och det kan uppstår rollkonflikter. T ex 

kan mamman i familjen vara både mamma, dotter, maka, syster, festfixare samtidigt som hon 

kanske har till yrke att vara polis. Ett annat exempel kan vara när mamman i familjen också är 

fru och vårdare till sin missbrukande make (Ibid.). 
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3.3.5 Kritik mot systemteorin 
De slutna system som enbart betraktas som dysfunktionella behöver inte alls vara det. Exem-

pel på detta är, fängelse, internatskolor och fartyg som under långa perioder är ute till havs. 

Ytterligare kritik mot systemteorin skriver Öquist är att människor är vana att tänka efter före-

ställningar istället för systemiskt tänkande. Man tangerar till att enbart titta på problemet och 

inte på det som finns runt om. Det kan orsaka problem vid en systemteoretisk analys om man 

inte är van systemteoretiker. En annan företeelse som kan vara ett problem för systemteorin är 

att man kan stirra sig blind på systemet när faktiskt problemet ligger enbart på individen 

(Öquist, 2003). 
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4 RESULTAT – REDOVISNING AV INTERVJUERNA OCH ANALYS 

4.1 Introduktion till intervjupersonerna 
Intervjuperson (IP) 1, Klara (alla namn är fingerade) är drygt 30 år och är uppvuxen i en me-

delstor svensk stad där hon idag bor ihop med sin sambo. Klara har en lillasyster, en pappa 

och en mamma boendes i samma stad. Föräldrarna bor ihop, men lillasyster har ett eget boen-

de. Klara är just nu studerande på högskolenivå. Klaras förhållande till alkoholism är att hen-

nes far har varit alkoholist så länge Klara kan minnas det. 

 

IP 2 som jag från och med nu kallar för Barbro är runt 50 år gammal och är mor till tre barn 

där den äldsta är runt 30 år. Barbro är akademiker men är just nu arbetslös. Hon är frånskild 

sen några år tillbaka från sin exmake som Barbro har levt med i ungefär 30 år. Barbro är upp-

vuxen och lever idag i en mindre by på landsbygden. I Barbros fall är det hennes exmake som 

är alkoholist. Han var alkoholist från början när de träffades. Detta stegrades dock ännu mer 

då det var både spelberoende och kriminalitet med i bilden. Barbro har de senaste åren jobbat 

aktivt med sitt medberoende. 

 

IP 3 är en man i 30 årsåldern som kallas för Andreas. Andreas är uppvuxen på samma mindre 

ort som han idag även bor i med sin familj. Andreas bor tillsammans med sin sambo och hen-

nes barn plus deras gemensamma son. Andreas arbetar idag inom hantverkssektorn och har 

ingen akademisk utbildning. Andreas förhållande till alkoholism är att hans far är alkoholist. 

Andreas far har inte alltid varit alkoholist utan detta har eskalerat under årens lopp men han 

har alltid druckit, i alla fall som Andreas kan minnas. 

 

4.2 Medberoende 
På frågan på vilket sätt IP påverkats av att ha/har haft en nära anhörig alkoholist svarade IP så 

här: (Klara) ”I början när jag var yngre, alltså först så var jag ju inte, jag drack inte själv 

från de att jag var 22 och sen, jag vet inte i början har jag jättesvårt att tro att man kan ha 

kul, ha roligt tillsammans med sprit. Sen har det ju alltså mycket med min person, men det är 

sånt man har fått reda på sen, alltså att man kanske förstår att man är som man är. Det är 

jättesvårt att ta, alltså kritik och man vill inte eller man vill hålla en fasad utåt så att folk inte 

ska kunna hacka på en eller kunna hitta fel på en. Alltså det känns lite som att man, jag vet 

inte, det är lite som att man, även fast man inte bor hemma så lever man som samma mönster 
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på nått sätt.” Vidare beskriver Klara: ”Och även om jag bor ensam eller bor tillsammans med 

min sambo så kan jag tycka att det är jättejobbigt om det är någon som ringer och bara vill 

komma förbi och ha med sig en annan person då känns det som men herre gud, alltså jag 

måste städa. Alltså det ska vara en fin yta. Så det blir lite såhär, man måste ha läget under 

kontroll.” 

 

(Barbro) ”Jag mådde ju jättedåligt förstås men då kunde jag ju må bra i det här att jag kunde 

gå och fixa sen då, städa upp efter han lite grann, då fick ju jag en uppgift där. Och att fixa 

och vara duktig på det sättet. Men själva jag fanns ju inte egentligen. Det inser man ju nu att 

jag finns ju inte utan det är ju genom någon annan man finns och mina behov och mina öns-

kemål dom finns ju inte sådär. Det är ju lite svårt om man helt plötslig ska upptäcka att man 

kan bestämma saker, man har ett ansvar och så vidare. Ja det är jobbigt…” 

 

(Andreas) ”Det är så svårt att säga, man blir lite avtrubbad, ja man kanske inte tycker att det 

är så jävla hemskt idag när man ser folk som är full. Jag vet inte, men jag har lovat mig själv 

att jag aldrig ska göra så mot mina barn. För det vore inge kul.” Vidare förklarar Andreas att 

han inte har levt ihop med hans pappa så mycket då hans mamma och pappa skiljde sig när 

han var fem år. Andreas pappa flyttade då till Stockholm vilket gjorde att de bara sågs ett fåtal 

gånger per år; ”…jag har ju bara blivit utsatt för det där när jag har varit hos honom och det 

är ju ytterst få dagar per år. Emellan, då har ju han varit bäst i världen.” Detta gör att And-

reas tänker att andra som lever eller har levt närmare inpå en alkoholist påverkas mer än ho-

nom. Mot slutet av intervjun säger dock Andreas: ”Jo man mår ju dåligt när han är full det 

gör man ju. Det känns ju tråkigt att man inte får hjälp för ibland behöver man ju det lite 

grand.” 

4.2.1 Analys 
Denna del av resultatet är för att få en kort bakgrund om bakomliggande orsaker till de två 

frågeställningarna som behandlas i de två avsnitt som följer nedan. Att leva tillsammans med 

en alkoholist gör att man gömmer undan sin egen personlighet vilket medför att man känner 

sig tom, skuld och skam och andra negativa affekter (Stafford, 2001). Detta är något alla tre 

IP känner igen sig i mer eller minde. Klara beskriver att hon än idag vill hålla en fasad utåt. 

Om man tittar på skuld och skam i detta beteende som Klara uppvisar menar Potter-Efron 

(2002) att det beror på att Klara har skamkänslor där hon försöker dölja något hon är rädd för 

att andra ska se. Det man också kan titta på när det gäller att hålla en fasad utåt är för att Klara 



21 
 

känner sig osäker och inte riktigt vet vad som ska hända då det ska komma någon hon inte 

riktigt känner (Woititz, 2002). Barbro hade också skamkänslor inför sin make då hon fixade 

och städade efter honom så att ingen annan skulle kunna se hur det såg ut. Att man har en så-

dan roll att städa undan alkoholismen i hemmet kallar Potter-Efron för ”hjälpare”. Även Beat-

tie (1990) beskriver en omhändertagande personlighet där man tar ansvar inför den beroendes 

handlingar så som Barbro gjorde. Likaså Ranganathan (2004) beskriver detta fenomen som att 

vara en möjliggörare för sin make. Detta har också en genusaspekt i sig menar Gerdner (1999) 

när det gäller att man som kvinna tar hand om och fixa kring sin alkoholiserade make. Ytterli-

gare en utveckling av att Barbro var ”möjliggörare” till sin make är att de hade en komple-

mentär relation där Barbro skulle fixa kring sin make när han drack (Lundsbye, Sandell, 

2000). I Andreas fall när det gäller skamkänslor kan det ju vara så att han inte har några 

skamkänslor inför sin far som han säger men det kan också vara så att skamkänslorna ligger i 

honom och att därmed Andreas själv försöker fly från dessa känslor (Potter-Efron, 2002). Li-

kaså kan det handla om att Andreas förnekar att han skulle ha några problem eller svårigheter 

att hans pappa dricker (Beattie, 1990). 

 

4.3 Att få hjälp 
När jag ställde frågan om de någon gång har sökt hjälp eller stöd för att de är nära anhörig och 

vad som hade krävts för att de skulle ha sökt hjälp tidigare svarade IP så här: (Klara) ”Nä inte 

sådär att jag har tagit kontakt själv. Alltså jag har tänkt när man bodde hemma ja man kan-

ske skulle gå och prata med nån, man mår säkert inte bra. Då har man tänkt att nä det finns 

så många andra som har det värre än mig. Sen finns det ju ändå perioder som man mår bätt-

re som ändå är bra och då känns det som nä men varför ska jag prata med nån. Nä alltså jag 

har inte sökt själv just, utan det har varit för jag har mått dåligt själv inte direkt…”, ”Nä allt-

så det har jag ju fått ändå alltså, alltså jag har ju gått och pratat hos en psykolog och då har 

vi pratat om pappa också men det var ju inte anledning till att jag gick dit för min pappa men 

det kom upp också som en orsak. Sen har det bara blivit när han har varit på behandlingshem 

så har jag varit då var jag och mamma med på en sån här anhörigvecka men det var ju inte 

heller något man sökte själv utan…” Klara är noga med att poängtera att hon inte har sökt nå-

gon hjälp själv. Att hon sökte till psykolog berodde på att Klara mådde dåligt men så här i ef-

terhand är hon ganska säker på att det var på grund av att hennes pappa var alkoholist som 

Klara mådde dåligt. Vidare förklarar Klara att hon gick i en anhöriggrupp som hon fick reda 

på när hennes pappa var på behandling. Detta säger Klara att hon valde själv att gå och varför 



22 
 

hon valde att gå den anhöriggruppen beskriver Klara så här: ”Ja, det är intressant att veta 

varför, alltså varför jag reagerar som jag gör och varför är jag som jag är”. Det som kom-

mer upp på frågan om vad som hade krävts för att Klara skulle sökt hjälp tidigare säger Klara 

att hon ibland kände att hon behövde stöd men samtidigt tycker Klara att de hade en funge-

rande mamma som uppvägde att Klaras pappa var alkoholist och att det fanns människor som 

hade det mycket värre än vad Klara själv hade det då. Vidare förklarar Klara att om man söker 

hjälp själv i ett tidigare läge kunde det ha blivit att de tittat närmare på familjens problem och 

att då familjesituationen skulle förvärras istället för att ha kvar den form av ordning Klara 

ändå tyckte att det fanns i familjen. Klara säger att hon har vetat att det har funnits hjälp att få 

i Al-anon då hon i gymnasiet fick reda på att det fanns för anhöriga till alkoholister. Klara sä-

ger dock att detta inte har varit något alternativ för henne även om hon ibland har tänkt tan-

ken. Anledningen till att Klara inte har sett Al-anon som ett alternativ beror på hennes fördo-

mar mot Al-anon: ”Nä det känns lite såhär, det är ju också fördomar men det känns som 

(skratt) alltså det känns lite som där sitter det bara sånna här gamla kärringar och bittra 

människor (skratt) men alltså jag vet inte riktigt varför. Jag har faktiskt funderat på att gå det 

här i alla fall och åka upp dit till Al-anon för att se vad det är för någonting.” 

 

Barbro beskriver att hon aldrig till en början har sökt hjälp själv för att hon är anhörig även 

om hon har vetat att det har funnits hjälp för anhöriga att få innan hon gjorde den behandling-

en Barbro har gjort. Den enda hjälp familjen sökte var när de behövde ha pengar från social-

tjänsten och de som jobbade där sa enligt Barbro: ””vad du är stark och duktig som klarar av 

det här”, och det tycker jag är ganska förödande i den situationen. Det kan jag ju se nu då, 

för det förstärker ju liksom att man är duktig som står ut. Och det är man ju på sätt och vis 

men det blir ju lite fel också. Man får ju bekräftelse i precis fel saker också.” Vidare förklarar 

Barbro att när hennes make fick hjälp på ett behandlingshem fick Barbro erbjudande om att få 

vara med på en anhörigvecka. Barbro tänkte då att hon kunde åka dit även om Barbro inte 

tyckte att hon behövde detta då det enbart var fel på hennes make. Denna vecka blev jobbig 

för Barbro för där var det ingen som tyckte synd om henne och där fick hon lära sig att man 

har ett eget ansvar. Trots detta har Barbro gjort ett flertal anhörigveckor under några år efter 

den första veckan då hon även vissa gånger har tagit med sig barnen. En period efter dessa 

anhörigveckor har hon gått kontinuerligt på Al-anon vilket hon idag har slutat med. På frågan 

om Barbro hade funderat på att söka hjälp innan hon kom till den första anhörigveckan på be-

handlingshemmet svarar hon att: ”Men jag har ju inte haft något problem det var ju maken 

min som hade problem. Mitt problem var hans drickande. Det är ju liksom formulär 1 A unge-
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fär.” På frågan om vad som hade krävts för att Barbro själv i ett tidigare stadium hade sökt 

hjälp säger Barbro att: ”Det måste ha kommit något utifrån. Det är ingenting man kommer på 

själv inte. Utan på något sätt måste man få in ett finger utifrån och jag undrar om det inte är 

lika. Undra om man kan dra en parallell att nån slutar att supa att det måste till någonting 

riktigt rejält man kände att nu är det botten man bor i eller något sånt. Jag vet inte jag tror 

det, alltså det är bara utifrån min personliga erfarenhet.” Senare under intervjun kommer det 

fram att även Barbro precis som Klara har sökt hjälp för att hon mår dåligt, men att hon då 

inte tänkte att det berodde på att hennes make var alkoholist. Vilket Barbro förstod senare. 

Under denna period mådde Barbro så dåligt att hon har flera längre minnesluckor från den 

tiden som hon än idag inte minns något av. 

 

I Andreas fall, säger han att han aldrig har sökt någon hjälp för att han är nära anhörig till en 

alkoholist och han menar också att han förmodligen aldrig kommer söka någon hjälp för detta 

heller. Dock påpekar Andreas på frågan om han aldrig har behövt någon hjälp eller stöd med 

att: ”Inte idag, nä kanske förut, men visst gjorde man det. När man var mindre men nu tänker 

man annorlunda.” Precis som nämndes i avsnittet ovan hade Andreas ibland ett behov av att 

ha hjälp men detta är det enda som kommer fram under intervjun om att söka hjälp just på 

grund av att hans pappa är alkoholist. På frågan om var han hittar stöd idag när hans mamma 

har gått bort säger Andreas att han inte söker något stöd i sin far utan det skulle då vara hans 

nära äldre vän han söker stöd i. När hans mamma levde hade han ett bra stöd i henne men 

även hennes nya sambo. Dock är även den nya sambon död idag. I den krisen som uppstod 

när Andreas mamma dog sökte han enbart stöd hos sin närmaste vän. På frågan om vad som 

hade krävts för att man hade sökt hjälp svarar Andreas: Att om hans pappa kom in på behand-

lingshem och det därifrån erbjöds att Andreas skulle gå en anhörigvecka skulle kan kunna 

tänka sig att gå denna. Det skulle i så fall dock vara för hans pappas skull inte hans egna då 

Andreas inte har några problem kring att hans pappa dricker. Andreas har dock vetat att det 

finns hjälp att få för anhöriga. 

4.3.1 Analys 
Klara försöker att fly från sina problem i en rad olika situationer. Där kan man dra paralleller 

till vad Potter-Efron (2002) skriver om att sluta in sig själv och fly från omvärlden för att 

komma undan sina problem och för att inte andra ska få reda på vad som händer inom famil-

jen. Exempel på detta är när Klara tycker att de ändå fungerar som familj då familjen har en 

fungerande mamma. Likaså när Klara berättar att hon tänkte att det finns andra som har det 
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värre var ett annat sätt att förneka att Klara skulle ha några speciella problem med att hennes 

pappa drack. Detta gäller även när Klara säger att hon har funderat att gå på Al-anon men 

ändå inte gjort det. Alla dessa exempel är typiska för att känna skam som Potter-Efron (2002) 

skriver om. Vidare skriver ovannämnda författaren om att vuxna barn till alkoholister har 

svårt för att hantera och bearbeta sina känslor och det kan vara en anledning till varför Klara 

har sökt vidare hjälp kring hennes medberoende. Om man tänker systemteoretiskt på Klara 

och hennes familj ser man att de levde i ett ganska slutet system (Öquist, 2003) vilket gör att 

det blir än svårare att söka hjälp, då man istället för att ta kontakt med andra, stod man uppför 

varandra inom familjen. Det blir då svårt för en ensam individ i systemet att förändra sig, att 

därmed söka hjälp då det på något vis skulle motarbetas av övriga i familjen för att väga upp 

förändringen. Likaså tyckte Klara att de klarade sig fint inom familjen trots att hennes pappa 

drack vilket är en trygghet att behålla det så som man är van vid (Lundsbye, Sandell, 2000). 

Om man tittar på vad Lundsbye och Sandell (2000) skriver om regler inom familjen var det 

förmodligen att det var en outtalad regel att Klaras familj inte skulle ta hjälp utifrån i att få 

reda på hur man skulle/ska hantera Klaras pappa. 

 

Barbro sökte inte själv hjälp då hon tyckte att det enbart var maken som behövde hjälp. Om 

man ser detta med begreppet skam är det typiskt att själv dra sig undan från problemen. För-

modligen har Barbros skam- och skuldkänslor varit väldigt stora då detta kan medföra psyko-

logiska konsekvenser vilket man kan se när Barbro talar om minnesluckor (Potter-Efron, 

2002). Även Stafford (2001) påpekar att ett medberoende kan göra att individen utvecklar en 

depression vilket minnesluckorna tordes bero på. Vidare om att Barbro skyller över ansvaret 

till sin man menar Beattie (1990) att man är för upptagen med att ta hand om andra att man 

inte reflekterar över sig själv och därmed i Barbros fall att hon skyller över hela familjens 

problem på sin exmake. Ranganathan (2004) beskriver olika personlighetsdrag varav att skyl-

la över problemen på den som dricker är ett typiskt personlighetsdrag hos medberoende, vil-

ket är tydligt i Barbros fall. Även här som i Klaras fall när det gäller att se systemteoretiskt är 

det lätt att se varför de båda inte själv söker hjälp. Detta handlar om att de lever i ett invant 

system där en förändring skulle göra systemet otryggt då man hellre väljer att leva kvar i det 

lilla trygga som finns. När väl Klara och Barbro blir erbjudna hjälp tar de denna, vilket kan 

bero på att Klaras pappa och Barbros make befinner sig i behandling och därmed är systemet 

redan i gungning (Lundsbye, Sandell, 2000). Eftersom det är lätt att man rätter sig efter alko-

holisten i familjen gör det att det känns rätt att även de anhöriga (Klara och Barbro) går med 

på behandling när deras alkoholist gör det för att ytterligare en gång rätta sig efter alkoholis-
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ten som man är känslomässigt bunden till och kanske för att få en chans att kontrollera den 

anhöriga alkoholisten även på behandlingshemmet. Om man tittar på Barbros övriga resone-

mang om att hjälpen måste komma utifrån, att Barbro inte tror att hon skulle kunna sökt hjälp 

själv förrän hon hade nått den absoluta botten som Barbro beskriver det. Detta beror förmod-

ligen på som hon säger själv att hon inte var medveten om att hon behövde hjälp. Detta bete-

ende hör väldigt väl in på skuld och skam (Potter-Efron, 2002); skuld i att hon måste försöka 

”fixa” upp familjen själv och skam att Barbro inte vill att andra ska få reda på att hon har en 

make som är alkoholist. Barbro visar detta tydligt då hon berättar hur jobbigt det var på den 

där första anhörigveckan där ingen tyckte synd om henne. Här fick Barbro istället lära sig att 

ta sitt eget ansvar och hitta tillbaka till sig själv, bort från skulden och skammen som uppstår 

när man lever nära inpå en alkoholist. 

 

I Andreas fall, i att han inte sökt hjälp eller tror att han någonsin kommer att göra detta lever 

han upp till sin mansbild, där Kaufman (1989) säger att det är skamfullt att visa att man behö-

ver hjälp, kärlek och omtanke. Att vara ett vuxet barn till alkoholiserad förälder menar Potter-

Efron (2002) gör att det är svårt att ta emot hjälp för att hantera skuld- och skamkänslor då 

vuxna barn till alkoholister aldrig har fått lära sig att hantera skuld och skam på ett hälsosamt 

sätt och att de ofta har fått bära andras skuld och skam. Det kan vara ytterligare en orsak till 

att inte Andreas vill ha någon hjälp. En tredje förklaring till att Andreas inte har sökt hjälp är 

som har diskuterats från de två andra IP om systemteorin där Andreas tycker han lever i ett 

sunt system idag som inte bör förändras (Lundsbye, Sandell, 2000). 

 

4.4 Skulden och skammens betydelse  
Vad skuld och skam har för betydelse om varför IP inte har sökt hjälp i ett tidigare skede sva-

rar de båda kvinnorna att det har haft betydelse medan Andreas säger att han inte känner eller 

har känt någon skuld och skam över att hans pappa dricker. Något man bör tillägga om And-

reas i detta kapitel är att han låter sin pappa ringa till honom och ”prata av sig” när pappan är 

full. Andreas menar att detta inte tar någon skada på honom. 

 

Innan frågan om skuld och skam kommer upp berättar Klara: ”…sen skäms man ju alltså. Det 

är ju inte kul att ha en sådan pappa det är ju inte det. Samtidigt vill man ju inta att andra ska 

se ner på han heller.” Vidare förklarar Klara att hon fortfarande känner skuld och skam: ”Ja 

och det är helt sjukt. Därför att i vissa situationer så blir det nästan som att man faller till-
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baks som typ man betedde sig när man bodde hemma. Den enda som får tycka illa om pappa 

är jag och att om men även om man är så gammal så berättar man ju inte för nya människor 

att pappa är alkoholsist och det gör man ju inte. Det är ju ändå någonting som man försöker 

dölja även om det tog jättelång tid innan jag berättade det för mina nära kompisar och så, det 

var ju bara några år sedan. Så det sitter kvar.” För övrigt berättar Klara att hon fortfarande 

skyddar sin pappa då han är alkoholpåverkad genom att stänga ute andra så att de inte ska se 

att Klaras pappa är berusad t ex genom att säga att han inte är hemma när någon ringer till ho-

nom osv. Det enda som kommer upp genom intervjun med Klara om vad skuld och skam har 

betytt i hjälpsökandet var som står ovan att det fanns andra som mådde mycket sämre än Kla-

ra och att de hade större behov av hjälp än vad Klara hade då. 

 

I Barbros fall tror hon att det har betydelse i att hon själv inte sökt hjälp: ”Ja det också kan-

ske, kanske det också i botten att då skulle det komma fram massa saker förmodligen så det 

låg nog där i botten där också, då skulle man inte kunna dölja det. Det kanske skulle komma 

fram saker man ville dölja också. Eller också jag hade ju heller egentligen inget problem utan 

bara han hade varit nykter så skulle det bli bra. Så funkar det ju inte.” Vidare förklarar 

Barbro hur skulden och skammen yttrade sig i Barbros familj: ”…sen att jag dolde för anhö-

riga och så där ganska mycket hur man hade det, det gjorde jag. Det är klart om man kanske 

hade problem med t ex… skolan var det ju inte det att man talade om att man hade problem 

hemma utan, ja… på det viset var det nog skuld och skam. Sen, egentligen så är det nog så att 

jag inte ens viste att det var det jag behövde hjälp med för jag hade ju samtalskontakt, jag 

hade ju samtalskontakt med någon kurator för jag mådde så dåligt och sådär men… det var 

ju inte något prat om medberoende alltså den biten över huvud taget.” 

4.4.1 Analys 
Förmodligen tycker Andreas att det är ”okey” att hans pappa och ringer och pratar av sig när 

han är full i och med att Andreas troligtvis har skuldkänslor på något sätt till sin far. Detta re-

parerar kanske den relationen de har genom att Andreas lyssnar på vad hans pappa har att 

säga även när hans pappa är onykter (Potter-Efron, 2002). Om man tänker på systemteorin 

och detta med att Andreas lyssnar när hans påverkade pappa ringer kan det bero på att det all-

tid har varit så att Andreas har lyssnat och pappan har många gånger ringt när han varit onyk-

ter. Vilket har lett till att Andreas och hans pappas system fungerar på det sättet. Enligt sy-

stemteorin kan man tolka det som att Andreas känner sig tillfredsställd med att hans pappa 

ringer i onyktert tillstånd (Lundsbye, Sandell, 2000). 
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Både Klara och Barbro förklara tydligt att de har eller har haft skuld och skamkänslor. För 

Barbros del känns detta väldigt tydligt då hon säger att hon i det längsta ville dölja för andra 

att Barbro och hennes familj hade problem. Barbro försökte även dölja att det skulle vara nå-

got större problem med att hennes make var alkoholist när hon var hos kuratorn vilket gör att 

det bekräftar skamkänslorna hos Barbro (Potter-Efron, 2002). Om man ser systemteoretiskt 

såg inte Barbro sin del i problemet vilket hon senare under anhörigveckorna fick reda på och 

systemteorin säger att alla i familjen har en viss del i problemen att göra (Lundsbye, Sandell, 

2000). Klara berättar om hur hon skyddar sin pappa när han är full och detta är ett tydligt 

skuld- och skamfenomen. Genom att Klara inte har berättat om att hennes pappa är alkoholist 

gör det att hon försöker skydda hela sin familj och inte bara hennes pappa vilket även det är 

vanligt vid känsla av skam (Potter-Efron, 2002). Att Klara och Barbro är medvetna om deras 

beteende runt ”deras” alkoholist tyder på att de har fått en del kunskap om hur det är att vara 

nära anhörig.  
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

5.1 Slutsats 
Om man knyter an föregående kapitel med syftet kan man sammanfatta detta som att Klara, 

Barbro och Andreas inte på egen hand sökt den första anhörighjälpen, utan de har blivit er-

bjudna hjälp och då tackat ja (i Klaras och Barbros fall) till detta även om de tidigare har vetat 

att det funnits anhörigvård att tillgå. Att det är så har förmodligen berott på de skam- och 

skuldkänslor som finns hos dem själva och i deras familjer. Det som gör att dessa anhöriga 

kommer till hjälp för sitt medberoende är att det erbjuds hjälp utifrån och i båda fallen med 

Klara och Barbro har det varit när ”deras” alkoholister har varit på behandlingshem och det 

därifrån erbjudits att de skulle gå en anhörigvecka. För Barbros del vad detta dock något hon 

från början gjorde för hennes makes skull och inte för att Barbro själv behövde någon hjälp. 

Barbro kom dock till insikt under denna vecka och har efter det själv sökt fler anhörigveckor 

och även gått på Al-anon. I Klaras fall gjorde det förmodligen att hon också kom till en viss 

insikt och ”vågade” senare därför själv gå till en anhöriggrupp. Om man drar en slutsats om 

detta betyder det att man behöver komma till insikt för att söka hjälp, i alla fall i dessa två fall 

men även i Andreas fall där han inte har kommit till någon insikt, om det nu är så att han har 

blivit så pass påverkad av sin pappa att det finns en insikt att få. 

 

På den andra frågeställningen om vad som hade krävts för att de skulle ha sökt hjälp tidigare 

verkar det som att de skulle ha behövt blivit erbjudna tidigare då de själv inte tror att det hade 

sökt någon hjälp. Barbro säger i och för sig att hon kanske hade sökt hjälp om hon hade nått 

den totala botten men samtidigt verkar det som att Barbro var långt gången då hon fick stora 

minnesförluster. Andreas däremot säger att han möjligtvis skulle kunna tänka sig att söka 

hjälp om han blev erbjuden denna i samband med att hans pappa gick i behandling, men det 

skulle främst vara för att hjälpa hans pappa. Detta talar lite om vart Andreas befinner sig som 

anhörig när man jämför honom med Barbro och hur det var när hon skulle gå sin första anhö-

rigvecka. Dessutom är det intressant med Andreas hur stor betydelse det har att han är man i 

det här sammanhanget. Där det är förutbestämt att de (män) inte behöver någon hjälp vid 

känslomässiga problem. 
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5.2 Diskussion 
Skam och skuld verkar verkligen har en stor betydelse i de anhörigas liv. Även om Klara och 

Barbro sökte psykolog- och kuratorshjälp innan de visste om att deras dåliga mående berodde 

på att de vara nära anhörig till alkoholister, kunde de inte bearbeta dessa känslor förrän de 

visste att det berodde på att de levde tillsammans med en alkoholist. Detta är viktigt för att få 

en hjälp som passar dem. Vidare om att just att söka hjälp är att det är väldigt skamfullt vid 

alkoholistproblem och systemteoretiskt motsägelsefullt. Detta gör att det blir än svårare för 

dessa tre individer att tänka att de ens behöver hjälp för att de är nära anhöriga till alkoholism. 

 

Om man jämför den tidigare forskningen med resultatdelen passar forskning in bra för att be-

svara syftet i arbetet. Det går dock alltid att utveckla de båda forskningsområdena ytterligare, 

men med mindre än tio veckor för att skriva uppsatsen blir det svårt att utveckla till den grad 

man önskar. Den tidigare forskningen i denna uppsats var enkel att dra kopplingar till det som 

kom upp under intervjuerna. Detta gäller även för systemteorin som tycks passat ypperligt för 

denna typ av problematik kring anhöriga och medberoende. Systemteorin är som skuld- och 

skambegreppen väldigt stora områden vilket gjorde att arbetet koncentrerade sig på det mest 

väsentliga för just att vara anhörig till alkoholism vid dessa begrepp. 

 

Om man belyser kapitlen tidigare forskning och den teoretiska ansatsen kan man se klara lik-

heter med skuld och skamavsnittet och medberoendeavsnittet. Då det tycks vara att hela med-

beroendeaspekten bottnar sig i skuld och skamkänslor men att man sätter ett namn på alla des-

sa känslor istället för skuld och skam. Där det förmodligen är själva titeln att vara alkoholist 

som gör att vara anhörig blir så skamfullt som det är. Om man går en bit längre och jämför 

skuld och skam med systemteorin tycks det även här finnas likheter även om man förklarar 

samma fenomen på olika sätt. Att man inte söker hjälp beror på skam enligt forskningen kring 

skuld och skam och enligt systemteorin att man vill ha jämvikt i familjen vilket låter som att 

skam ligger till grund för att inte förändra det familjemönster som man är van vid. Det är detta 

som gör att intresset för just skuld och skam har vuxit under arbetes gång. Det verkar vara just 

skuld och skam hela sammanhanget med att vara medberoende och anhörig handlar om. 

 

Under intervjuerna kan det ha gjort att det har väckts känslor eller lärdomar hos intervjuper-

sonerna. Barbro, som var väldigt insiktsfull i sitt medberoende och som hade flera behand-

lingar för detta dessutom, väcktes det förmodligen inte så mycket känslor hos, eller gav så 

mycket lärdomar. Barbro ville mer dela med sig av sina känslor och erfarenheter vilket var 
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väldigt intressant. För Klara kan intervjun väckt känslor eller att hon blev påverkad på något 

sätt då Klara inte hade lika mycket kunskap som Barbro. Det skulle vara intressant att veta om 

Klara kommer gå till Al-anon någon gång för att se hur det är där. För Andreas kan intervjun 

ha väckt en del känslor då han sedan tidigare knappt hade någon information om hur man på-

verkas eller hur det kan kännas att vara anhörig till en alkoholist. Nu är det svårt att veta i vil-

ken grad Andreas har blivit påverkad av sin pappa, om han har blivit påverkad mer än vad han 

själv sa under intervjun. Förhoppningsvis kan intervjun med Andreas leda till att har tar reda 

på mer om hur det är att vara ett vuxet barn till en alkoholism. Detta i sin tur kan leda till att 

Andreas kommer till insikt om hur mycket han har blivit påverkad eller inte påverkad av det-

ta. 

 

Kritik som kan riktas mot denna uppsats är att det inte finns med någon forskning kring syftet 

i uppsatsen vilket har varit svårt att få fram. Detta är dock inte något som gör det svårt att ana-

lysera utan mer att jämföra resultat med andra artiklar och få bakgrund till själva uppsatsen. 

Skuld, skam, medberoende och systemteorin kan förklara varför intervjupersonerna har agerat 

som de har gjort. Även om man inte kan jämföra detta med tidigare forskning förklarar dessa 

begrepp ändå intervjupersoners handlande kring de olika frågeställningarna. Övrigt kan det 

nämnas att om denna uppsats skulle göras om skulle det förmodligen vara med en annan in-

tervjumanual för att ytterligare undersöka syftet. Detta till grund för vad uppsatsen har delgi-

vit och lärt mig under arbetets gång. 

 

För att återkoppla till uppsatsen där det var att ta reda på vilket sätt de intervjuade sökte hjälp 

eller kommer till hjälp för att hantera känslorna som uppkommer av att ha en nära anhörig 

som är alkoholist eller annat beroende. Det är viktigt att man kommer i kontakt med anhöriga 

och att informera dessa om hur man kan må och hur man blir påverkad när man är anhörig 

och på vilket sätt man kan vara, t ex möjliggörare för att på så sätt låta dessa människor kom-

ma till insikt. På så sätt kan de gå vidare och bearbeta dessa känslor både för deras egen skull 

och för den beroendes skull då det skulle bli enklare för den beroende att sluta droga då denne 

inte har någon som möjliggör dennes drickande eller drogande. Detta öppnar upp för vidare 

forskning på vilket sätt man ska kunna nå ut till anhöriga, så att de ska bli medvetna om hur 

de påverkas av att de lever ihop med en alkoholist och förhoppningsvis göra det mindre skam-

fullt att vara anhörig. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjumanual 
Kan du lite kortfattat berätta om vem du är? 
 
På vilket sätt är du anhörig/medberoende till alkoholism? Hur länge? 
 
Har du blivit påverkad av hans/hennes drickande? På vilket sätt? 
 
Har du någon gång sökt professionellt stöd eller hjälp för att du är en nära anhörig till alkoho-
lism? 
 
Sökt hjälp 
Vad fick dig att söka hjälp? 
 
Tycker du att det har hjälpt dig? 
 
Vad hade krävts för att du skulle sökt hjälp 
tidigare? 

Inte sökt hjälp 
Skulle du vilja ha stöd eller hjälp för att lätta-
re hantera känslorna kring att han/hon drick-

er? 
 

(Vad är det som har gjort att du inte sökt 
hjälp?) 

 
(Vad skulle krävas för att du skulle söka 

hjälp?) 
 
 
Vad har skuld och skam för betydelse över att du inte har sökt hjälp/inte sökt hjälp tidigare? 
 
 


