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Abstract 

 
Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för processen från 
delaktighet i en dysfunktionell familjesituation, präglad av en familjemedlems missbruk, till 
separation, frigörelse och integritet. Utifrån detta syfte ställdes frågorna: Hur upplevs 
processen från den påverkan som det innebär att leva tillsammans med en alkoholist till att 
frigöra sig och hitta sitt eget sätt att leva och hur kan man utifrån symbolisk interaktionism 
och teorin om spegeljaget fördjupa förståelsen av denna process? 
Som metod har används kvalitativ intervju med en kvinna som har levt med en alkoholiserad 
man.  
Uppsatsen belyser frågorna ur en social synvinkel och utgår från det teoretiska perspektivet 
symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse. Teorin om 
spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild. 
Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att 
leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans självkänsla bröts ned och 
hon upplevde ett starkt självförakt. Kvinnan har separerat från mannen sedan flera år men 
hennes liv påverkas fortfarande och hennes frigörelseprocess fortgår.  
Kvinnan berättade inte för någon om problemen i familjen innan separationen. Genom att 
hemlighålla förhållandena kunde hon heller inte få stöd i sin situation. 
 
 
Nyckelord: Anhörig, medberoende, självkänsla, symbolisk interaktionism, spegeljaget
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Inledning 
 

Många familjer lever på olika sätt i utsatta situationer. Det kan handla om missbruk i 

familjen, om våld, psykisk sjukdom eller andra problem. 

I Sverige räknar man idag med att 450 000 personer har problem med alkohol enligt 

WHO:s diagnossystem. Av dessa är omkring 70 % män (Malmström, Socialstyrelsen 2006).  

Behovet av stöd för de anhöriga har den sista tiden mer och mer uppmärksammats. 

Kommuner och landsting arbetar med att ge de anhöriga både information och stöd. Det finns 

även helt fristående självhjälpsgrupper där de anhöriga kan träffas för att ge varandra stöd och 

hjälp. 

Under flera år har jag arbetat med anhöriga. Jag har mest mött barn till alkoholister men 

också deras föräldrar, anhöriga och alkoholister. Jag har även mött familjer där det 

förekommit våld och/eller psykisk sjukdom.  

Då en individ i familjen har problem påverkas hela familjen. Problemen kan bli till en 

familjehemlighet som kanske inte någon utanför familjen vet någonting om. Det är utifrån 

min erfarenhet inte ovanligt att barn har levt med en alkoholiserad förälder hela uppväxten 

utan att berätta det för någon. Dessa barn hamnar lätt i en utsatt situation med små möjligheter 

att få stöd.  

Eftersom en stor andel av dem som har problem med alkohol är män är det många kvinnor 

som lever tillsammans med alkoholister. I dessa familjer kan man tänka att det för barnens del 

ändå finns en nykter förälder. Men den andra föräldern påverkas på ett sätt som gör dem 

mindre tillgängliga för sina barn. Den alkoholiserade mannen får den mesta 

uppmärksamheten av både kvinnan och barnen. Familjens liv kretsar kring problemen.  

Socialtjänsten möter dessa familjer i många olika sammanhang. Det kan vara då familjen 

är i behov av ekonomiskt bistånd, det kan vara då barnen inte mår bra på grund av 

förhållandena i familjen och skola eller barnomsorg reagerar. Det kan också vara då den 

anhörige eller den som har problem söker stöd eller behandling. Socialtjänsten möter även de 

kvinnor som utsätts för våld i sina relationer och är i behov av stöd och hjälp.  

Den här uppsatsen beskriver frigörelseprocessen utifrån en kvinnans upplevelser av att 

bryta sig loss från ett förhållande med en alkoholiserad man. Min erfarenhet är att då man som 

yrkesperson möter kvinnor som lever i en destruktiv relation är det lätt att ge rådet att bryta 

upp från förhållandet. Då behövs en förståelse för att det för många är en process som är svår 
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och kan ta lång tid. Detta kan ha olika orsaker. Det kan handla om att kvinnan och barnen är 

utsatta för hot om våld och repressalier. Det kan handla om ett ekonomiskt beroende. Det kan 

också handla om att kvinnan upplever att hon överger någon som har det svårt och som 

kanske kommer att få det ännu värre utan hennes stöd. Dessutom är det hennes barns pappa 

och genom att separera fråntar hon kanske barnen möjligheten att regelbundet träffa honom.  

Denna uppsats avgränsas till att se relationen från den anhöriga kvinnans perspektiv. 

Relationen är säkert inte tillfredsställande för mannen heller. Det finns även män som lever 

med alkoholiserade kvinnor om än inte lika många. En mans situation då han lever med en 

alkoholiserad kvinna kan med stor sannolikhet på många plan jämföras med de upplevelser 

intervjupersonen i denna uppsats redovisar. På vissa plan skiljer det sig säkert åt.  

Genom mitt arbete har jag mött anhöriga och fått kunskap och insikt om hur det kan 

påverka individen att leva med problem i familjen. Den här uppsatsen är skriven ur ett 

klientperspektiv. Den vill lyfta fram en kvinnas egen bild av den påverkan det innebär att leva 

med en alkoholiserad man och hennes egen bild av frigörelsen. Vad uppfattar hon själv 

hjälpte henne att ta beslutet och hur kunde hon frigöra sig? Genom att få en fördjupad 

förståelse för frigörelseprocessen kan vi som yrkesmässigt möter dessa kvinnor bättre svara 

upp mot deras behov. 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvinnas berättelse fördjupa kunskapen om och 

förståelsen för processen från delaktighet i en dysfunktionell familjesituation, präglad av en 

familjemedlems missbruk, till separation, frigörelse och integritet. 

 

Frågor 

- Hur upplevs processen från den påverkan som det innebär att leva tillsammans med en 

alkoholist till att frigöra sig och hitta sitt eget sätt att leva? 

 

- Hur kan man utifrån symbolisk interaktionism och teorin om spegeljaget fördjupa 

förståelsen av denna process? 
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 Bakgrund  
 

Det här kapitlet handlar om situationen för de anhöriga till alkoholister. Anhöriga är de 

närstående till alkoholisten, partner, barn och andra som har en nära kontakt med personen. 

Hur de anhöriga påverkas har undersökts av forskare sedan längre tid. De senare åren har flera 

studier undersökt möjligheterna att ge de anhöriga till alkoholister stöd och behandling. 

Forskning kring de anhörigas påverkan och möjligheterna till stöd och behandling belyses i 

kapitlet. Kapitlet innehåller en kort presentation av Al-Anon som exempel på självhjälpsgrupp 

för anhöriga till alkoholister. 

Begreppet medberoende som benämning på den påverkan den anhöriga lever i har använts 

sedan 70-talet. Det har använts i olika sammanhang och med olika betydelse. I kapitlet 

granskas begreppet. 

 
 
 

Anhöriga till alkoholister 
 

Att leva tillsammans med en alkoholist får ofta genomgripande konsekvenser för de 

anhörigas välbefinnande. Partner till alkoholister påverkas på en rad områden i livet. 

Åtskilliga studier har visat att partner till alkoholister uppvisar en ökad andel mentala och 

psykiska problem, kommunikationsproblem, låg social aktivitet och relationsproblem i 

äktenskapet (Hansson & Zetterling, 2004 s 135). 

Relationerna mellan makarna, då den ena missbrukar alkohol, karaktäriseras ofta av 

mycket konflikter. Skilsmässofrekvensen för par där en partner missbrukar är hög och även de 

som inte skiljer sig är ofta missnöjda med sin äktenskapliga relation (Kahler, McCrady, & 

Epstein, 2003 s 257). 

För partnern som lever tillsammans med en alkoholist finns det många faktorer som 

samverkar ifråga om deras upplevda påverkan och stress. Kahler m.fl. fann fyra faktorer som 

har betydelse för den anhöriges upplevelser: alkoholistens missbruksmönster, den anhöriges 

förhållningssätt gentemot missbrukarens drickande, möjligheten till socialt stöd för familjen 

och kvalitén på parets relation. Mängden alkohol och frekvensen på drickandet har inte alltid 

samband med den upplevda stressen. Forskning tyder på att ett regelbundet och förutsägbart 
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drickande orsakar mindre stress än då det är oförutsägbart men kanske mindre ofta (a a, s 

263). 

Tre olika strategier för anhöriga att hantera missbruket har utkristalliserats i en studie av 

Orford m fl., ett engagerat förhållningssätt, ett mera tolerant och inaktivt förhållningssätt och 

att partnern drar sig undan från den som dricker (Orford, Guillermina, m.fl., 198 s 1809). De 

partner som har ett engagerat förhållningssätt och aktivt försöker konfrontera och kontrollera 

missbrukarens drickande upplever en högre stress, detta mer aggressiva förhållningssätt visar 

kanske också på en ökande desperation hos den anhörige (Kahler, McCrady & Epstein, 2003 s 

263). Men även de som är toleranta och inaktiva visar en hög stressnivå. Då forskarna tittade 

närmare på den grupp anhöriga som kategoriserades till gruppen toleranta och inaktiva fanns 

det i gruppen anhöriga som på olika sätt understödde alkoholistens drickande men det fanns 

även många som uppvisade beteende av förnekelse, ursäkter och skyddade den missbrukande 

partnern. Den grupp som inte uppvisade samma mått av stress var de som drog sig undan från 

problemen (Orford, Guillermina, m.fl., 2001 s 771-772). 

 

Stöd till anhöriga 
Kvinnor som lever med alkoholberoende män söker ofta hjälp, men inte för sin egen del 

utan för att de vill få mannen att sluta dricka. De kvinnor som är utsatta för våld eller har en 

man som dricker på ett oförutsägbart sätt söker i högre grad hjälp för egen del. Howells och 

Orford fann i sin studie att kvinnorna som sökte hjälp upplevde det som ett mycket stort steg. 

Då de kom till första sammankomsten uppvisade de en mycket stark stress. Kvinnorna hade 

en upplevelse av att de svek sina män genom att söka hjälp och de kände utifrån det skuld och 

självförebråelse. De var ambivalenta och uppgav att de inte var säkra på hur allvarligt deras 

mäns drickande var. Howells och Orfords studie visar att stressnivån hos kvinnorna sjönk och 

det självuppoffrande beteendet minskade snabbt under behandlingen. Kvinnornas engagerade 

förhållningssätt minskade också men inte lika fort. Flera av kvinnorna rapporterade att de 

kände sig mycket mer hoppfulla och mindre stressade efter bara en sammankomst (Howells & 

Orford, 2006 s 65-67). 

I en jämförande studie mellan tre behandlingsformer visar Kim Halford och John Price 

m.fl. att stressen minskade för alla kvinnorna som var med i studien under behandlingen, 

oavsett vilken behandling. Behandlingen hade även som syfte att hjälpa kvinnorna att 

förbättra relationen till sina män. Men inte i någon av behandlingsformerna uppnåddes detta 

syfte. Kvinnorna var inte mer nöjda med sitt förhållande till sina män efter behandlingen 

(Halford & Price, m.fl., 2001 s 1505). 
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Då Howells och Orford följde upp behandlingen efter 12 månader visade det att resultaten 

kvarstod. För dem som hade en gynnsam utveckling även för den missbrukande partnern var 

resultaten extra goda. Men även då missbrukaren inte förändrat sitt beteende kvarstod goda 

resultat. De drar därav slutsatsen att förändringarna kan vara bestående. (Howells & Orford, 

2006 s 66) Detta visar även Helena Hansson, Ulla Zetterlind m.fl. i en studie då de följer upp 

behandlingsresultat för partner till alkoholister efter 24 månader. Både då det gällde 

förbättrade förhållningssätt och psykiatriska symtom var förbättringarna uppenbara (Hansson, 

Zetterlind, m.fl., 2004). 

 

 Självhjälpsgrupper 
Det finns flera självhjälpsgrupper där anhöriga kan träffas för att stödja och hjälpa 

varandra. Al-Anon är ett exempel på självhjälpsgrupp. Al-Anon startades av två fruar till AA 

(Anonyma Alkoholister)-medlemmar. De såg att deras män hade fått stöd och hjälp av att gå 

på AA-möten och ville starta liknande verksamhet för de anhöriga. Al-Anon startades 1951 

och har nu spridit sig runt världen. Al-Anons verksamhet baseras på Anonyma Alkoholisters 

12 steg. Självhjälpsgrupperna är helt oberoende av stöd utifrån och verksamheten bedrivs utan 

professionella rådgivare. Den bygger på att medlemmarna delar med sig av sina egna 

upplevelser och erfarenheter och att de utifrån det gemensamt lär sig att bättre hantera den 

stress de innebär att leva med en alkoholist. Relationen till alkoholisten kan vara pågående 

eller ligga längre tillbaka i livet. Till Al-Anon kommer partner, föräldrar, barn och vänner till 

alkoholister (www.al-anon.alateen.org/english.html 2006-05-04). 

 

 

 

Medberoende 
 

Det finns olika sätt att se på begreppet medberoende. Allt från när en naturlig omsorg 

mellan människor har blivit för omfattande till ett eget sjukdomsbegrepp. Lars Söderling ser i 

sin bok Varulvsvalsen (2002) medberoende som något som finns hos alla människor, i alla 

relationer. I vissa situationer kan omtanken övergå till stark kontroll över någon annan med 

försakelse av egna behov och självuppoffring som följd. Det som har varit positiv omtanke 

kan bli något negativt. I en familj är alla beroende av varandra. Det lilla barnet är helt 

beroende av föräldrarnas omvårdnad och man skulle kunna kalla föräldrarna för 
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medberoende. Men det är då frågan om ett naturligt förhållningssätt till det lilla barnets 

behov. Utifrån det här resonemanget kan man, menar Söderling, se medberoende på en skala 

från normal omsorg och empati till självuppoffring och kontroll som tar sig destruktiva 

proportioner. Var gränsen går mellan kärleksfull omtanke och destruktivt förhållningssätt, 

medberoende, är inte lätt att säga. Enligt Söderling kan ordet medberoende betyda den som 

lever med en som är beroende, håller med, känner sig lojal med eller har mycket gemensamt 

med. En medberoende är inte emot sin partner utan med även i motgång (Söderling, 2002 s 

15-22). 

Men ordet medberoende kan vara otydligt. Söderlings definition blir mycket vid. Det är 

vanligast att begreppet används för anhöriga till alkoholister men utifrån Söderlings sätt att se 

på begreppet kan det ses i dysfunktionella familjer överhuvudtaget.  

Då man reflekterar över ordet medberoende kan det lätt tolkas som att även den 

medberoende är beroende av ex. alkohol, droger, vilket inte är det vanliga. Tidigare har även 

ordet medalkoholist förekommit (Gerdner, 1999 s 53). 

 

Bakgrund till begreppet medberoende 
I den tidiga alkoholistbehandlingen var det alkoholisten som behandlades, de anhörigas 

situation och behov uppmärksammades inte. Begreppet familjesjukdom myntades av läkare 

som såg att alkoholism hade en tendens att drabba vissa familjer mer än andra, vilket tydde på 

en ärftlig faktor. Då begreppet familjesjukdom kom att användas inom självhjälpsgrupper, 

bl.a. Al-Anon, handlade det mer om att hela familjen påverkades och drogs in i problemet 

med följd att allas känslomässiga balans stördes. Sedan mitten av 80-talet började 

behandlingshemmen utveckla familjeprogram, speciellt de som arbetade enligt Minnesota-

modellen, med syfte att erbjuda de anhöriga hjälp i deras situation. Med Minnesota-modellen 

infördes också begreppet medberoende (Gerdner, 1999 s 53-54).  

Sedan dess har begreppet medberoende använts på olika sätt och olika definitioner och 

hypoteser har förekommit. Gerdner (1999) redogör för tre olika hypoteser: 

dekompensationshypotesen, stresshypotesen och anpassningshypotesen.  

Enligt dekompensationshypotesen behöver hustrun sin alkoholiserade man för att avleda 

sina egna depressiva problem. Denna hypotes uppkom då man i studier fann depressiva och 

psykosomatiska drag hos hustrur även då deras alkoholiserade män blivit nyktra.  

Enligt stresshypotesen tolkas alkoholisthustruns känslomässiga problem som en reaktion 

på den stress det innebär att leva med en alkoholist. Att kvinnans problem inte försvinner helt 
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då mannen blir nykter kan enligt den hypotesen hänga samman med att den nyktre 

alkoholisten inte fungerar direkt inom alla områden.  

Enligt anpassningshypotesen anpassar sig alkoholisthustrun till sin mans problem på olika 

sätt. Denna anpassning kan få skiftande effekter på kvinnans emotionella välbefinnande 

(Gerdner, 1999 s 56-58).  

Det finns de som sett medberoende som ett eget sjukdomsbegrepp. Young hävdade enligt 

Gerdner att medberoende är en framåtskridande sjukdom som leder till döden och att den 

medberoende personen är ”lika sjuk eller sjukare” än alkoholisten (Gerdner, 1999 s 54). T. 

Cermak formulerade kriterier för medberoende för att det skulle kunna föras in i DSM-

systemet, ett system för diagnostisering av psykiatriska sjukdomstillstånd. De kriterier som 

han kom fram till har inte fått stöd i empiriska studier (a a, s 58-59). 

 

Definition av begreppet medberoende 
De karakteristiska drag för medberoende som Beattie (1990) redovisar omfattar över 200 

punkter. Detta gör att de flesta människor kan känna igen sig, mer eller mindre. Ett behov att 

avgränsa och tydligare definiera begreppet blir uppenbart.  

Tre definitioner av medberoende som förekommer är följande:  

En definition som enligt Beattie kommer från Robert Subby lyder:  

1. Medberoende är ”ett känslomässigt, psykologiskt och beteendemässigt tillstånd, som 

utvecklas till följd av en individs varaktiga exponering för och utövande av en uppsättning 

tvingande regler – regler som förhindrar det öppna uttryckandet av känslor liksom den direkta 

diskussionen av personliga och interpersonella problem” (Beattie, 1990 s 38). 

I boken Flodhästen i vardagsrummet: om medberoende och mötet med barnet inom oss 

(1998) definierar Tommy Hellsten medberoende:  

2. Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en 

människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så 

att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den.” (Hellsten, 1998 s 53) 

En definition formulerad av the National Council on Codependency, USA en 

sammanslutning av verksamma inom området, 1990 lyder:  

3. ”Codependency is a learned behavior, expressed by dependencies on people and things 

outside the self; these dependencies include neglecting and diminishing of one’s own identity. 

The false self that emerges is often expressed through compulsive habits, addictions, and 

other disorders that further increase alienation for the person’s true identity, fostering a sense 

of shame” (Dear, Roberts & Lange, 2005 s 190). 
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Dear, Roberts och Lange har sammanställt definitioner av medberoende. Genom att 

sammanställa definitioner av medberoende från 11 publikationer som de identifierade som de 

mest inflytelserika och oftast citerade kom de fram till fyra huvudkriterier.  

1. External Focus. Att ha sitt fokus utanför sig själv innebär att uppmärksamheten riktas 

mot andras beteende, åsikter och förväntningar och att den medberoende anpassar sitt eget 

beteende utifrån detta i syfte att bli accepterad i den sociala grupp man tillhör. 

2. Self-sacrificing. Självuppoffring syftar på benägenheten att negligera de egna behoven 

med syfte att tillfredsställa andras behov. 

3. Controlling. Ett behov av att kontrollera andra människor och situationer är en 

definition som vid första anblick kan tyckas inte stämma in med de två första definitionerna 

av medberoende. Flera författare har beskrivit kontrollerandet som ett sätt att hantera den 

dysfunktionella relation den medberoende är involverad i. Att påta sig ansvaret för andra 

människors handlande blir en logisk följd av att fokusera på andra och att vara 

självuppoffrande.  

4. Suppressing one´s emotion. Att undertrycka sina känslor leder till en svårighet att 

uppleva och hantera känslor. Detta diskuteras vanligen som ett sätt att hantera känslor som 

utvecklats ur en dysfunktionell barndomsmiljö. 

Författarna påpekar att detta är en sammanställning av definitioner av medberoende. 

Dessa definitioner vilar i sig inte på någon empirisk grund och författarna tar inte genom 

denna sammanställning ställning för att ett medberoendesyndrom existerar (Dear, Roberts & 

Lange, 2005 s 193-203). 

 

Kritik av och svårigheter med begreppet medberoende 
Begreppet medberoende växte fram under en tid då det var ovanligt med kvinnliga 

alkoholister. Detta har gjort begreppet medberoende nästan synonymt med alkoholisthustru.  

Då man genom begreppet medberoende sjukförklarade kvinnan innebar det att en stor 

skuldbörda lades på kvinnan som medansvarig för mannens missbruk. Alkoholisten kunde 

utifrån det överföra sin egen skuld för sina beteenden och återfall på kvinnans beteende och 

egenskaper. Utifrån ett familjeterapeutiskt synsätt är det viktigaste i en familj med problem att 

sänka ångestnivån. Om man genom en ”medberoendediagnos” sjukförklarar de anhöriga så att 

skuldbördan höjs ökar istället ångestnivån och försämrar möjligheten till positiv förändring 

(Gerdner, s 61-62).  
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I andra sammanhang ses de anhöriga som en stor resurs i vård av den som är sjuk eller har 

problem. Men i familjer med missbruk blir den anhöriges omsorger till ett problem. Vissa 

forskare med ett feministiskt synsätt har belyst att man med termen medberoende 

sjukförklarar ett traditionellt kvinnligt sätt att fungera och att begreppet kan ses som ett 

”redskap i förtrycket av kvinnor och att det till och med medverkar till att ge offren i vissa 

brutala relationer del av skulden” (a a, s 62) 

Begreppet medberoende är inte empiriskt underbyggt. Gerdner har i sin artikel 

sammanställt resultat från olika empiriska studier och har utifrån dem dragit slutsatsen att det 

inte finns en enhetlig symtombild för partner som lever med alkoholister. Utan att ta ställning 

till begreppet medberoende har andra forskare i andra studier dragit slutsatser att de anhörigas 

sätt att hantera den uppkomna stressituationen på många sätt är relativt likartade. (Hansson & 

Zetterling 2004 s.135) 
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Metod 
I det här kapitlet redogörs för valda metoder och teorier. Ställningstaganden i planering, 

genomförande och analys av forskningsintervjun diskuteras. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring etiska ställningstaganden, generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

 
 
 

 Forskningsmetod 
 

Då uppsatsens syfte är att få en fördjupad förståelse av den anhöriges egna tankar och 

upplevelser är det lämpligt att välja en kvalitativ intervjuundersökning. Enligt Steinar Kvale 

(1997) är den kvalitativa intervjun: ”en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan 

de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” (Kvale, s 70). 

I en kvalitativ intervju kan intervjuaren fånga upp intervjupersonens tankar, känslor och 

erfarenheter och på det sättet få en bild av dennes föreställningsvärld. Intervjuaren strävar 

efter att få fram och förstå hur verkligheten ser ut ur intervjupersonens perspektiv och tolka 

vad det kan innebära utifrån det valda teorietiska perspektivet (Trost, 2005 s 15, 33). 

Uppsatsen bygger på intervju med en person. Detta för att ge möjlighet att tränga in och 

på ett fördjupat sätt analysera denna persons upplevelser. 

 

Val av teoretisk bakgrund 
Ämnet för uppsatsen vill ses ur ett socialt perspektiv och belysa de mellanmänskliga 

interaktionernas betydelse för hur en kvinna upplevde påverkan av att leva med en 

alkoholiserad man. Utifrån detta valdes det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism 

som utgår från att människans uppfattning om sig själv växer fram i samspelet med andra. 

Perspektivet ger en bild av hur samhällets normer internaliseras i individen och påverkar 

dennes handlande. Teorin om spegeljaget visar på hur människan genom interaktionen med 

andra bygger upp och förändrar sin egen bild av sig själv. 

 

Val av litteratur 
Litteratur om anhöriga till alkoholister och medberoende söktes i bibliotek och databaser. 

Begreppet medberoende fanns omnämnt i äldre böcker och studier medan det i nyare studier 
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används mera sällan. Detta skapade en frågeställning om begreppets definition och 

användning och ett behov av att klarlägga detta växte fram. Litteratursökningar gjordes på 

Libris och andra databaser, främst psycinfo. De sökord som användes var medberoende, 

anhöriga, alkoholister och de engelska termerna codependent, spouces m fl. Utifrån begreppet 

medberoende valdes både äldre och nyare litteratur som uppfattas har haft genomslagskraft i 

diskussionen. Melody Beattie som har varit verksam i USA sedan 80-talet och Tommy 

Hellsten som varit en aktiv författare och föreläsare i Norden. Dessa har följts upp med senare 

skrivna artiklar och böcker. 

Studier kring de anhörigas situation och påverkan har sökts via databaser och genom att 

följa upp referenser ifrån artiklar. Inriktningen har varit att få fram aktuell forskning kring 

ämnet. Främst har studier hittats på psycinfo skrivna i England och USA. 

Litteratur kring symbolisk interaktionism och teorin om spegeljaget valdes för att ge en 

insikt och kunskap om perspektivet. I huvudsak valdes två böcker som tillsammans gav en 

bred bild av perspektiv. Trost &Levin som ger en överblick över perspektivet och Hewitt som 

mer fördjupar sig i förhållandet mellan individen och samhället. 

 

Val av intervjuperson 
Uppsatsen utgår från intervju med en intervjuperson för att kunna fördjupa  

Intervjupersonen är strategiskt vald. De frågor som ska undersökas kan vara svåra att prata 

om ifall inte intervjupersonen själv hade tänkt på frågorna sedan tidigare. Intervjuperson 

valdes utifrån att hon har varit delaktig i stödverksamhet för anhöriga. Hon valdes också 

utifrån att hon inte lever med en alkoholist för närvarande utan upplevelserna ligger längre 

tillbaka i tiden. Detta utifrån att det är svårt att reflektera och ha överblick då man är mitt uppe 

i en situation.  

Intervjuaren har genom sin yrkesverksamhet träffat intervjupersonen tidigare. Detta har 

betydelse för intervjun. Intervjupersonen har en relation till intervjuaren. Det kan ha den 

positiva effekten att intervjusituationen blir mer avspänd och att mindre tid av intervjun går åt 

till att bilda sig en uppfattning om varandra. Den negativa aspekt det kan ha på intervjun är att 

intervjupersonen kan ha en lojalitetskänsla inför intervjuaren. Detta skulle kunna göra att 

intervjupersonen på olika sätt kan känna sig förhindrad i att uttrycka åsikter och uppfattningar 

som hon tror kan uppfattas som kritiska eller besvärliga för intervjuaren.  
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Genomförande av intervju  
Intervjupersonen kontaktades genom ett brev där hon fick kort information om ramen för 

uppsatsen och förfrågan om hon var villig att låta sig intervjuas. Då intervjupersonen tackat ja 

bestämdes tid och plats via mejl.  

Inför intervjun ringades de övergripande frågeområdena in och en intervjuguide skapades. 

En intervjuguide behöver inte vara detaljerad utan ska fungera som stöd för intervjuaren vid 

intervjun. Utifrån den kan sedan intervjuaren ställa konkreta frågor (Trost, s 50-51). 

Intervjun genomfördes på intervjuarens arbetsplats. Val av intervjuplats kan ha betydelse 

för intervjusituationen. I detta fall var intervjuaren mer hemmastadd än intervjupersonen och 

detta kan leda till att intervjupersonen kan känna sig obekväm eller hämmad. Detta bedömdes 

inte vara fallet med denna intervju. Fördelarna var att lokalen erbjöd en lugn och ostörd miljö 

för intervjun. 

Intervjun spelades in på band med hjälp av bandspelare och intervjuaren uppmuntrade 

intervjupersonen att berätta fritt utifrån de givna frågeställningarna med stöd av följdfrågor. 

I och med att intervjuaren redan innan intervjun hade en uppfattning om intervjupersonens 

situation var det under intervjun viktigt att tänka på att förhålla sig så öppen som möjligt och 

ställa följdfrågor och be om förtydliganden då oklarheter uppkom. Detta för att inte de 

tidigare bilderna av intervjupersonen ska styra förståelsen av hennes berättelse. I 

intervjusituationen är det viktigt att inte ge uttryck för att förstå innan man verkligen är säker 

på att det förhåller sig så (Trost, 2005 s 88). Detta benämndes även vid intervjusituationen för 

att intervjupersonen skulle förstå intervjuarens förhållningssätt.  

Efter intervjun uttryckte intervjupersonen att hon upplevde det positivt att få berätta sin 

historia. Då hon fick sätta ord på sina upplevelser framstod för henne hennes val att separera 

som riktigt vilket hon ibland hade tvivlat på. 

 

Bearbetning och analys av intervju 
Den på band inspelade intervjun transkriberades till text. Då en intervju ska föras över 

från tal till text ställs forskaren inför en rad bedömningar och avgöranden. Utskriften blir 

aldrig en kopia av den talade intervjun utan en tolkning då talet överförs till skriftspråk 

(Kvale, 1997 s149-152). Kvale (1997) uttrycker det som: ”Intervjun är ett samtal som 

utvecklas mellan två människor. Utskriften är frusen i tiden och abstraherad från sin grund i 

ett socialt samspel” (s 152). 
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Ett ställningstagande forskaren ställs inför är om intervjun ska återges ordagrant eller om 

utskriften ska sammanfatta och koncentrera delar av intervjun som innehåller mindre 

information av värde (a a, s 156). Denna intervju skrevs ut ord för ord. Talspråket förändrades 

i huvudsak till skriftspråk genom att talspråk, liknande liksom och ju, togs bort och att 

ändelser ändrades. Intervjupersonen och personer benämnda i intervjun avidentifierades 

genom att namn och platser ändrades. 

Intervjuutskriften tematiserades utifrån forskningsfrågorna och analyserades med hjälp av 

det valda teoretiska perspektivet. Samband och förståelse söktes utifrån fyra olika 

huvudaspekter: självkänsla, kontroll, normers påverkan och hemlighållande av problem. 

 
 
 

 Etiska ställningstaganden 
 

Utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer har de som är med i en studie rätt att 

ställa: ”krav på skydd mot otillbörlig insyn till exempel i sina livsförhållanden” (Essaiasson, 

m.fl., 2004 s 441). Detta ställer fyra huvudkrav på forskaren: informationskravet, forskaren 

skall informera berörda om den aktuella forskningen, samtyckeskravet, deltagare i en studie 

har rätt att själva bestämma om sin medverkan, konfidentialitetskravet, medverkande personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet och nyttjandekravet, insamlade uppgifter får endast 

användas för forskning (a a, s 442-447). 

Intervjupersonen informerades i det första brevet om att hon fick vara anonym. Vid 

intervjusituationen informerades hon om hur intervjun skulle användas och att hennes 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. I intervjuguide har endast frågor som är adekvata för 

denna undersökning tagits med för att i linje med de forskningsetiska principerna ge skydd för 

otillbörlig insyn. 

I intervjuutskriften, resultat- och analyskapitel har intervjupersonen avidentifierats genom 

att namn och viss information har förändrats. Endast information som krävs för att möjliggöra 

analysen har tagits med och ovidkommande information har sorterats bort. 

Intervjupersonen har innan publicering tagit del av materialet och godkänt detta. 
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 Reliabilitet  
 

Reliabiliteten i en intervjuundersökning handlar om hur väl forskaren har använt sina 

metoder och hur tillförlitliga resultaten utifrån detta blir. Bristande reliabilitet handlar ofta om 

slumpmässiga fel eller slarvfel vid datainsamling eller databearbetning (Esaiasson m.fl., 2004 

s 67). Man kan diskutera reliabiliteten i förhållande till intervjufrågorna, utskriften och 

analysen. Har intervjuaren ställt ledande frågor? Är transkriberingen från tal till text 

tillförlitlig? Är analyserna gjorda utifrån de resultat som kommit fram i intervjuerna? (Kvale, 

1997 s 213). I metodkapitlet redogörs för de metoder, ställningstaganden och val som gjorts 

så att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om uppsatsens tillförlitlighet. 

Under intervjusituationen berättade intervjuaren om de strukturerade frågeområdena och 

intervjupersonen fick berätta fritt kring dessa med stöd av intervjuarens frågor.  

Transkriberingen från intervju till utskrift gjordes ord för ord för att en tillförlitlig tolkning 

skulle underlättas. Utifrån att bandinspelningens kvalitet var god och transkriberingen gjordes 

av intervjuaren själv kort tid efter intervjun anses i tillförlitligheten vara hög i detta avseende. 

  
 
 
 

Validitet 
 

Validiteten är en fråga om i vilken utsträckning en undersökning faktiskt undersöker det 

som var avsett. Validiteten i en intervjuundersökning blir beroende av hantverksskickligheten 

hos undersökaren. Det handlar om att anlägga en kritisk syn på analysen och att ifrågasätta 

metoder och ställningstaganden i syfte att få resultat som är trovärdiga, rimliga och 

tillförlitliga (Kvale, 1997 s 218-219). 

Då en intervjusituation är ett samspel mellan två personer är resultatet beroende av 

förförståelse och personlighet. Förförståelsen kan förstås utifrån symbolisk interaktionism. Då 

människor möts gör de sig bilder av varandra. Det innebär att människan vid nästa tillfälle de 

möts bär med sig en uppfattning om den andra personen. (Hewitt, 1981 s 106) 

Intervjupersonen är vald utifrån den förförståelsen, nämligen att hon har erfarenheter som kan 

fördjupa förståelsen för det ämne som efterfrågas. Men det gäller för intervjuaren att vid 

intervjutillfället förhålla sig öppen inför intervjupersonen och inte låta den tidigare 

uppfattningen om personen få genomslagskraft. Detta gäller även i analysen av resultatet. 
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Intervjupersonen berättar om händelser som till viss del ligger ganska långt tillbaka i 

tiden. Hon har under tiden efter händelserna bearbetat och satt ord på upplevelserna genom 

egen reflektion, diskussioner och samtal med andra. Dessa senare erfarenheter påverkar 

intervjupersonens berättelse och har betydelse för hur hon nu ser på sina upplevelser. Denna 

aspekt har funnits med i analysen av materialet. 

 
 

 Generaliserbarhet 
 

I små studier är inte det primära målet att samla information för att kunna ta reda på hur 

mycket en företeelse förekommer utan mer att generalisera till abstrakta fenomen som 

tankekategorier eller möjliga tolkningar av världen. Man kan undersöka förekomsten av olika 

sätt att se på världen, inte hur många som tolkar det på det ena eller andra sättet (Esaiasson, P. 

2004 s 185). 

Uppsatsen redovisar en kvinnas upplevelser kring en viss situation som förhoppningsvis 

kan bidra till en ökad kunskap och förståelsen. Många kvinnor lever i tillsynes liknande 

förhållanden och genom kunskap om denna kvinnas upplevelser kan en kunskap växa fram 

som kan göras generaliserbar genom att undersöka upplevelsen hos fler kvinnor. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I kapitlet presenteras det för uppsatsen valda teoretiska perspektiven symbolisk interaktionism 

och teorin om spegeljaget. 

 
 

Symbolisk interaktionism 

 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv och en utgångspunkt för analys av 

den sociala verkligheten som vi lever i. Som teoretiskt perspektiv innehåller symbolisk 

interaktionism ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten som hjälper oss att 

förstå den sociala verklighet vi vill undersöka. De flesta som använder sig av symbolisk 

interaktionism är mer intresserade av att förstå fenomen och skeenden än att förklara eller 

förutsäga (Trost & Levin, 1996 s 9-11).  

Termen symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer 1937. Men grundtankarna 

i symbolisk interaktionism kommer från flera författare varav George Herbert Mead av många 

räknas som en av de viktigaste. Tankarna i symbolisk interaktionism växte fram kring 

sekelskiftet och i början av 1900-talet. Många av de för symbolisk interaktionism viktiga 

tänkarna var aktiva vid University of Chicago. Charles Horton Cooley har bidragit bl.a. med 

tankarna om spegeljaget (a a, s 24-34). 

Symbolisk interaktionism grundar sig framför allt på tre centrala antaganden som Blumer 

sammanfattade: 

1. Människor handlar i förhållande till saker utifrån den innebörd som sakerna har för 

dem. 

2. Sakernas innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion individen har med 

sina medmänniskor. 

3. Denna innebörd hanteras i och modifieras genom en tolkningsprocess som individen 

använder när han hanterar de saker han stöter på (Hewitt, 1981 s 55). 

Symbolisk interaktionism tittar på människan som social varelse som skapar sitt jag 

genom interaktionen med människor omkring sig. Det lilla barnet blir successivt mer social 

allteftersom det socialiseras in i samhället genom att lära sig de normer och förväntningar som 

där finns. Detta sker genom samspel med de för barnet viktigaste personerna främst genom 

språket, det talade och kroppsspråket (Trost & Levin, 1996 s 51). 
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Centrala begrepp inom symbolisk interaktionism 
 
 
Social interaktion 

Med begreppet social interaktion tänker man inom symbolisk interaktionism på 

människors möte och kommunikation med andra människor men även den inre dialogen 

människan har med sig själv. Vi människor interagerar med varandra med hjälp av vårt språk 

i form av tal och skrift men även med hjälp av t.ex. minspel, kroppsrörelser, klädedräkt. Vi 

interagerar även med oss själva när vi inom oss resonerar med oss själva, tänker. Hewitt 

uttrycker social interaktion som: ”den ömsesidiga orientering och beteendeutformning som 

leder till gemensam handling – dvs. till ett ömsesidigt upplevt och meningsfullt 

beteendemönster” (1981 s 25). 

När människan kommunicerar med andra använder hon sig av det som Mead kallar att ta 

varandras roller. Det innebär att personen själv tänker sig in i och föreställer sig den situation 

den andra befinner sig i. Hon föreställer sig även vilken tolkning den andre gör av situationen 

och vilken betydelse och mening situationen har för den andre. Cooley gav det benämningen 

sympatisk introspektion. Det begrepp som för oss idag ligger närmast är kanske empati (Trost 

& Levin, 1996 s 64). 

 

Jaget 

Jaget ses i symbolisk interaktionism som en process, vårt jag skapas i interaktionen med 

människor vi möter. Genom språket kan människan göra jaget till en företeelse, ett objekt för 

sig självt och reflektera över andras åsikter och föreställningar om oss själva. 

Mead utvecklade tankarna om jaget i begreppen ”I” och ”me”. ”I” och ”me” är två faser 

av jaget som process. ”Me” står för jagets sociala roller, de av oss internaliserade 

förväntningar som andra har på oss. I vårt ”me” finns vårt språk och alla våra erfarenheter 

lagrade. Den delen av jaget är relativt stabilt och förändras ganska långsamt. ”I” är den 

spontana och kreativa delen av oss. Det är den delen av individen som varseblir och svarar på 

andras åsikter och beteenden. Hur vi människor reagerar i en viss situation styrs många 

gånger av fysiologiska tillstånd och betingade reflexer. I dessa situationer vet människan 

egentligen inte vad hon kommer att göra förrän hon börjar handla. Impulserna styr och de är 

bara delvis under medveten kontroll. I detta fungerar ”I” och ”me” i en ständig växelverkan, 
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där ”me” utövar en social styrning på ”I” som i en bestämd situation agerar. I nästa stund är 

agerandet en del av det förgångna och alltså en del av ”me”. På det sättet påverkar ”I” 

successivt ”me” att förändras (Trost & Levin, 1996 s 37-38, 86) (Hewitt, 1981 s 79-83). 

 

Signifikanta andra 

De personer som är viktiga i en människas liv kallas signifikanta andra. Det är de personer 

som vi bryr oss om och vill lyssna på. För det lilla barnet är det först föräldrarna och sedan 

utvidgas det till att bli exempelvis lärare och vänner. Eftersom signifikanta andra är personer 

som vi bryr oss om och vill lyssna på får de stor betydelse för uppbyggnaden av vårt jag. 

Vidare i livet fortsätter människor att ha ett antal personer omkring sig som blir till de 

signifikanta andra. Det är människor som vi lyssnar till och tar efter (Trost & Levin, 1996 s 

52). 

 

Symboler 

Människan använder symboler för att kommunicera med varandra. De vanligaste och mest 

uppenbara symbolerna är språket. Men symboler kan även ha många andra fysiska former ex. 

kroppsställningar eller rörelser, objekt som flaggor eller målningar För att det ska vara en 

symbol krävs att den har samma betydelse för dem som kommunicerar. Ett ord kan betyda 

olika saker i olika situationer och för att ett ord ska vara en gemensam symbol behövs en 

gemensam definition av situationen (Trost & Levin, s 17).  

Symboler gör det möjligt att resonera hypotetiskt. Det gör det möjligt att utföra aktiviteter 

i fantasin. Genom att använda symboler kan människan utföra aktiviteter utan att vara bunden 

till tid och rum. (Hewitt, 1981 s 41) 

 

Definition av situationen 

Var och en av oss definierar i ett givet tillfälle situationen vi befinner oss i och den 

definitionen bestämmer vårt beteende. Thomas & Thomas formulerade det 1928 som: ”If men 

define situations as real, they are real in their consequences” (Trost & Levin, 1996 s 11)  

Vi människor vill förstå vad som händer omkring oss. Därför kommer var och en att 

koppla enskilda detaljer till varandra på ett sätt som gör att de blir begripliga. Varje person 

gör det utifrån sin personliga preferens och det gör att två personer kan tolka en gemensam 

situation på två helt skilda sätt (Augustsson, 2005 s 89). En situation kan definieras som en tid 
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och en plats där specifika människor handlar på ett specifikt sätt. En aspekt som också måste 

finnas med är meningen med situationen. Utan en definition av denna kan en människas 

uppträdande inte förstås, uppträdande kan bli obegripligt om det inte förstås utifrån den 

situation människan befinner sig i (Hewitt, 1981 s 128-130). 

 

 

 Individen och samhället 
 

Samhället består av individer som genom sina föreställningar formar samhället. 

Växelverkan mellan individen och samhället kan liknas med förhållandet mellan jagets faser 

”I” och ”me”. Samhället utvecklas genom individernas påverkan och samhället påverkar 

individerna. Individen skapar sitt jag genom samhället eller den sociala grupp som individen 

är en del av. Gruppen blir till individens generaliserade andra. Människan ser sig själv utifrån 

den generaliserade andras perspektiv på hur man ska känna och bete sig. Då individen tar till 

sig gruppens åsikter, normer och förväntningar blir dessa till regler som också riktas mot 

individen själv. Människan tillhör olika sociala grupper och de blir till olika generaliserade 

andra som styr vårt handlande allt efter hur vi definierar situationen (Trost & Levin, 1996 s 

38, 54). 

Människan lär sig vad som förväntas och vad som är typiskt i olika situationer. Människor 

i en grupp kategoriserar sig själv och andra utifrån deras sätt att vara och uppträda. Vissa sätt 

att vara är typiska för en viss grupp och ett visst tillfälle. För att passa in enligt våra egna och 

andras uppfattningar försöker vi uppträda på det sätt som är typiskt för vår roll (Hewitt, 1981 

s 142-144). 

 

 

 

Spegeljaget 

 
Cooley har haft en mycket viktig roll i utvecklingen av symbolisk interaktionism. Cooley 

utvecklade tankarna om hur jaget formas i teorin om spegeljaget, the looking-glass self. Han 

menar att människan ser sig själv genom att titta på andra. Genom att vi sätter oss in i andra 

människors situation ser vi också deras uppfattning och bedömning av oss själva och vi ser då 
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den bild andra har av oss, liksom i en spegel. På detta sätt formar och förändrar människan sitt 

jag (Trost & Levin, 1996 s 73-74). 

Cooley ser det sociala jaget som bestående av huvudsakligen tre komponenter: 

1. Vår föreställning om hur vi ter oss för andra 

2. Vår föreställning om den andra personens bedömning av oss och 

3. En självkänsla, positiv eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar. (a a, s 35) 

Genom att varsebli och tolka andra människors föreställningar om oss själva skapas vår 

självbild. Föreställningarna skapas utifrån den egna definitionen av situationen och detta styr 

människans handlande. Människans föreställningsvärld och definition av situationen är inte 

statisk och de är hela tiden i en process. Våra föreställningar om oss själva förändras hela 

tiden utifrån de erfarenheter vi gör. Genom vårt tänkande analyserar vi situationer och kan 

komma med nya idéer och strategier. Men friheten att handla begränsa också av människans 

föreställningsvärld. Där finns de internaliserade normer som talar om vad man får och inte får 

göra. Många normer är så väl internaliserade att vi inte ens skulle komma på idén att bryta 

mot dem (Trost & Levin, 1996 s 73-74). 

Då människan speglar sig i andra övertar hon inte bara deras uppfattning om sig själv. 

Hon kan aldrig veta hur andra ser på henne själv utan det är de egna tolkningarna som styr. 

Människans sätt att uppfatta den andre bestäms av hur hon uppfattar avsikten och intentionen 

i den andres handlingar. Självkänslan formas av de positiva och negativa omdömen som jaget 

har gjort utifrån andras omdömen. De andras omdömen styrs av hur individen själv tolkar 

dem. ”Människan gör sig alltså en bild av den andre, föreställer sig sedan utifrån den bilden 

hur hon själv framstår och känner sig bra eller dålig i överensstämmelse därmed” (Hewitt, 

1981 s 106).  

En människas självkänsla växer fram genom de omdömen jaget uppfattar från andra. Den 

situationsbundna självkänslan lagrar personen och lägger samman till en kumulativ 

självkänsla. Upprepade situationsbundna negativa självbedömningar leder till en övergripande 

negativ syn på sig själv. Då de positiva självbedömningarna överväger leder det till en positiv 

självkänsla. Låg självkänsla innebär en omedveten tendens att se andra i ett mer positivt ljus 

och tillskriva dem önskvärda, värdefulla och goda egenskaper, något som leder till en 

nedvärdering av det egna jaget. En mycket låg självkänsla kan bli frustrerande för individen 

som då har ambitioner som är svåra att leva upp till. Men även en alltför hög självkänsla kan 

vara problematiskt eftersom personen då bara drar gynnsamma slutsatser om jaget och inte 

blir mottaglig för andras bilder av sig själv (a a, s 105-107).  
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Resultat 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för hur intervjupersonen Åsa påverkats av att leva 

med sin man som var alkoholist. Åsa har nu separerat från mannen och hennes 

separationsprocess och hur hennes liv idag påverkas av den erfarenheten beskrivs. 

Redogörelsen utgår ifrån Åsas perspektiv. Den utgår från hur hon tolkar, upplever och 

uppfattar den situation hon levde i då hon ser tillbaka och hon beskriver hur hon påverkas i 

nuläget.  

 

Påverkan 

Början av relationen 

Åsa beskriver sin före detta man, Bo, som en social och flirtig man. Då de träffades föll 

hon direkt för honom. Han uppvaktade henne med blommor och presenter. De hade det roligt 

och bra tillsammans. Bo drack redan i början mycket. Men då märktes det inte att han blev 

full något som Åsa var stolt över. När hon nu ser tillbaka uppfattar hon det som ett starkt 

alkoholistiskt beteende. Den första gången hon kommer ihåg att de bråkade om att han drack 

för mycket hade de levt tillsammans ett par år och hon var gravid med deras första barn. Bo 

lovade då att bättra sig med det ledde inte till någon varaktig förändring 

Bo fortsatte att uppvakta Åsa. Då hon gjorde något för sig själv ringde han många gånger 

för att tala om att han älskade henne. Hennes väninnor kommenterade det och tyckte att det 

var romantiskt. Men Åsa upplevde ganska snart detta som ett sätt för Bo att kontrollera henne 

och hans presenter blev till ett sätt för Bo att köpa Åsas välvilja. 

jag kunde de här spelen till slut, till slut så uppskattar man inte en bukett blommor, man uppskattar 
inte den dyra guldringen, det blev bara smutsigt. Det var inte av kärlek eller att han uppskattade 
vad jag gjorde utan det var för att han skulle få ut någonting, då skulle jag inte bråka när han skulle 
iväg någonstans 

 
När hon nu ser tillbaka upplever Åsa att det var ett spel för att snärja henne och för att 

bryta ner hennes självförtroende. Åsa beskriver sig som svältfödd på kärlek från sin pappa och 

hon upplever att det kunde Bo känna och utnyttja.  

Han hade mig direkt, sen kunde han bete sig hur fan som helst för han visste att jag lämnar inte 
honom. Det är bättre att få lite kärlek än ingen kärlek alls och jag valde den lilla kärleken. När vi 
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hade en bra relation hade vi skitroligt och de bitarna sög jag på som karameller under de dåliga 
perioderna. 

 

 

Åsas förhållande till Bos drickande 

Då det blev tydligt att Bo drack för mycket tog Åsa på sig ett ansvar för att få Bo nykter. 

jag skulle få honom nykter. Det är det man går ut för, det här kommer jag att fixa, jag kommer att 
få honom nykter. Det var mitt mål, att han skulle sluta dricka. Jag hällde ut flaskor och täckte upp 
åt honom. 

 
Åsa beskriver att hon hela tiden var uppmärksam på och kontrollerade vad Bo gjorde och 

hur han mådde. Hon utvecklade en känslighet för att uppfatta hur Bo och även andra 

människor, mådde, tänkte och kände. När hon kom hem kunde hon redan innan hon kom in i 

huset känna av vad som väntade inne i huset. Då de tillsammans var på fester hade hon 

kontroll över vad Bo gjorde även då de inte var i samma rum.  

Då Bo drack gick Åsa in i en roll som försvarsadvokat. När andra tyckte att han betedde 

sig illa försvarade hon honom och hon försökte skydda honom och skyla över hans beteende.  

 

 

Rädsla och bråk 

Ganska snart i relationen började Bo vara elak mot Åsa, han kallade henne för nedsättande 

saker och påstod att hon var dum. Att hennes hjärna var som sockervadd, vitt och fluffigt var 

ett uttryck hon ofta fick höra. Han sa att hon efter barnledigheten aldrig skulle kunna få ett 

jobb. 

Det blev ofta bråk och diskussioner som Åsa tyckte var fruktansvärda. Åsa upplevde att 

Bo ville få igång bråk och hennes förklaring till det är att Bo genom bråken gav sig själv 

tillåtelse att dricka. Värst var det då Bo skulle åka iväg och arbeta hemifrån under en tid. Den 

sista dagen hemma upplevde Åsa att han verkligen försökte få igång bråk. Att han hade en 

”jävla kärring till fru” gav honom skäl att dricka då han kom fram där han skulle arbeta. Då 

Åsa såg detta samband undvek hon att gå in i konflikter med honom innan han skulle åka 

hemifrån, vilket gjorde honom frustrerad och den frustrationen gav honom också skäl att 

dricka. 

Många gånger handlade bråken om pengar och deras ekonomi, trots att de egentligen inte 

hade ekonomiska problem. Men även andra saker kunde sätta igång bråk. Bråken kunde starta 
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med småsaker och vara i flera veckor. Bo kunde då sluta tala med Åsa. Åsa blev rädd för bråk 

och försökte på alla möjliga sätt att stävja bråken. Hon försökte vara till lags och att hela tiden 

ligga steget före Bo för att undvika konflikter. Vissa mönster har hon fått syn på nu efter 

separationen. En vän till henne frågade varför hon skar upp maten på tallrikarna till sina nu 

relativt stora barn. Åsa kom på att det var ett sätt hon utvecklade för att undvika bråk vid 

matbordet. Om barnen skulle börja skära sin mat själva skulle det kanske stänka och de 

kanske skulle gnälla. För att förekomma skar Åsa upp maten så att allting var färdigt när Bo 

kom och satte sig vid bordet. Detta för att hon om möjligt skulle slippa bråk och få lugn och 

ro vid matbordet. Nu efteråt kan Åsa skratta åt situationen att hon skar upp maten åt sina snart 

stora barn och hon skrattar då hon kommer på att hon ibland skär upp köttbullarna även till sig 

själv fast hon är vuxen och kan äta hela köttbullar.  

Även då familjen skulle ut och resa var Åsa noga med att förbereda och ligga steget före. 

Det gällde att gå upp tidigt på morgonen och packa för barnen och sig själv och gärna även 

för mannen.  

jag gick upp mycket tidigare för att allting skulle vara klart, högar till barnen, gärna till han själv, 
till mig, allting skulle vara packat. Man hade långa listor i huvudet för att man inte skulle glömma 
någonting. Glömde man någonting så fick man skäll och det ville man inte ha för det skulle vara 
semester och trevligt. Det var oerhört pussligt men till slut gick det på rutin. Men i början innan 
man fick rutin på hur det skulle funka för att det skulle vara bra i familjen, då var det jobbigt. Men 
sen när det väl funkade och det var bra och det ändå blir fel, då skär det sig, när han ändå gnäller, 
hittar på någonting att gnälla på, när man har gjort som man har gjort i hundra år och ändå hittar 
han något fel, för han vill ha igång ett bråk 

 
De perioder Bo var nykter var för Åsa nästan ännu värre än då han drack. Det var under de 

perioderna han var elakast och dummast. Det var då Åsa verkligen kände sig hotad. Det blev 

nästan så att Åsa uppmuntrade honom att dricka alkohol för att få lugn och ro.  

till slut blev det nästan så att jag gick och öppna en öl för att få lugn och ro. Drick så vi får lugn till 
helgen, för jag kände, inte en helg till och ha den där i soffan och titta på TV som ett ufo. Det gick 
inte att få kommunikation med honom över huvud taget 

 
Bo har aldrig slagit Åsa. Han har knuffat, kommit åt henne när han gått förbi eller slagit i 

väggen precis bredvid henne. Åsa anser inte att hon blivit misshandlad fysiskt men att det har 

varit en psykisk misshandel. 
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Åsas syn på sig själv 

Åsa beskriver sig själv som glad och positiv och att hon alltid har varit det. Men under den 

här tiden ger hon bilden av sig själv som en kameleont. Hon kunde växla blixtsnabbt från 

intensivt bråk med Bo till glad, pratsam och positiv då någon annan dök upp. 

Åsa har tagit mycket ansvar för familjen både praktiskt och för att alla ska må bra. Hon 

såg det som sitt ansvar att skapa den lyckliga familjen och för att lyckas med det handlade det 

i första hand om att få Bo att sluta dricka. 

Åsa berättar att hennes självförtroende blev fruktansvärt dåligt. Hon återkommer flera 

gånger till det självförakt hon kände.  

Man ser ner på sig själv, man får fruktansvärt dåligt självförtroende och det spelar de här männen 
på. De är så medvetna om var de ska sätta in stöten någonstans för att man ännu mer ska bli 
knäckt, för att man ännu mer ska bli nertryckt för att aldrig egentligen kunna ta sig därifrån, att 
man tror att man är den fulaste kvinnan och tjockaste och dum i huvudet och man fick ju höra det. 

 
Åsa blev underdånig gentemot Bo. ”jag backade helt och hållet, gick aldrig in i 

diskussioner. Det var huvudet böjt neråt och jag gjorde det jag skulle” 

Hon vågade inte gå in i diskussioner och stod inte upp för sina egna ideal och tankar. 

Detta såg hon ner på sig själv för. Då Åsa hade vänner omkring sig kunde hon som hon kallar 

det ”kaxa upp sig” och Bo kunde ”få lite extra.” 

Ibland lyckades Åsa kommunicera till Bo att hon tyckte att han hade alkoholproblem. Det 

kunde leda till att han skärpte sig och var nykter i några veckor.  

Åsa beskriver att hon kände en ökande desperation. Hon kände sig fastlåst och ville ur 

situationen men visste inte hur. 

Man ser ner på sig själv, när man sitter i bilen på väg till jobbet så sitter man och tänker, det måste 
ta ett slut, man måste göra någonting. Man bearbetar det här fram och tillbaka i bilen till jobbet 
varenda dag, månad ut, vecka in, hela tiden sitter man och tänker hur ska jag kunna säga ifrån. 

 
Åsa mådde dåligt och var desperat. Hon utsatte sig själv för fara genom att köra bil 

ovarsamt och allt för snabbt, då hon var själv i bilen, aldrig då barnen var med. Hon kände det 

som att ingenting spelade någon roll. Hon såg det som en utväg från problemen att hon skulle 

försvinna och kanske att en bilolycka skulle få Bo att sluta dricka.  

Även tankar om att ta livet av Bo fanns hos Åsa. 

det var som en grej man kunde ta till sig när man mådde fruktansvärt dåligt, ungefär som en bra 
dröm, den här vill jag fortsätta drömma imorgon också när jag går och lägger mig. Då kunde jag 
ligga och förbereda hur jag skulle döda honom…Det var en utväg man hade, antingen var det jag 
som skulle göra något eller annars var det han och det var död med i båda. 
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Åsa tror inte att hon skulle kunna hamna i en situation då hon genomförde sina planer utan 

ser det som tecken på hur dåligt hon mådde. 

Hon beskriver att hon själv tidigare tyckt att det bara är att rycka upp sig när man mår 

dåligt. Men hon upplevde att det inte gick. När hon mådde som sämst var den enda utväg hon 

då kunde se att hon skulle försvinna. Hon tänkte ofta att det måste ta slut. Hon längtade efter 

lugn och ro utan bråk och diskussioner. Åsa upplevde det som att Bo alltid stod i centrum och 

tog all energi, Åsa fick aldrig någonting tillbaka. 

Åsa gick under den här tiden ner mycket i vikt och började röka, även det ser hon som 

tecken på hur dåligt hon mådde. 

 

 

Åsas relation till andra 

Åsa beskriver ett rikt och aktivt socialt liv som under vissa perioder av äktenskapet 

begränsades av Bos alkoholism. Då barnen var små vågade Åsa inte lämna Bo ensam med 

dem. Hon tackade nej till umgänge och undvek att gå bort av rädsla för att Bo inte skulle 

vakna då barnen behövde hjälp. När barnen blev större kom hon överens med Bo om att han 

inte fick dricka då hon var hemifrån exempelvis för att träna. Han väntade med att dricka tills 

hon var hemma igen. 

Den sista tiden innan separationen beskriver Åsa att hon var asocial och undvek att bjuda 

hem vänner och att gå på fester. Bo blev så full och otrevlig i de här sammanhangen att Åsa 

skämdes över honom. Familjen isolerade sig. Nu efteråt kan Åsa se det som en 

avslutningsprocess, som om de båda visste att det var sista tiden för dem som familj. Åsas 

vänner märkte att hon drog sig undan. De undrade hur hon mådde, men Åsa sa bara att det var 

bra. Hon ville inte släppa in någon i sitt liv och berätta hur hon egentligen hade det. Hennes 

tankar var att hon själv hade satt sig i den här situationen och då ville hon också reda ut det 

själv. 

 

 

Separationsprocessen 

Ganska snabbt efter att deras yngsta barn föddes tog Åsa ett beslut om att hon någon gång 

skulle skilja sig från Bo. Hon började planera för skilsmässan. Åsa hade varit föräldraledig 
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med sina barn under flera år och behövde ett arbete för att kunna försörja sig. Då ett av barnen 

behövde extra mycket stöd blev Åsas återgång till arbetslivet fördröjd. Detta gjorde också Åsa 

mer bunden vid hemmet.  

Åsa lade i smyg undan pengar för att ha efter separationen, pengar som Bo senare hittade 

och tog. Åsa ställde sig i hemlighet i bostadskö. 

Trots sina förberedelser inför skilsmässan upplevde hon en desperat känsla av att inte 

kunna komma loss. Hon visste inte hur hon skulle kunna ta sig ur relationen. 

Det tog 3-4 år innan Åsa tog det definitiva steget mot skilsmässa. Hon hade då under ett 

halvt års tid tänkt att nu måste hon skiljas. Åsa hade då arbetat en tid och hon sökte ett mer 

välbetalt arbete. Hon bestämde att om hon fick arbetet skulle hon skilja sig. När hon fick det 

bad hon Bo att flytta. Då de hade bott ifrån varandra en tid medgav Bo att han hade 

alkoholproblem, han flyttade hem till Åsa och kunde hålla sig nykter. Åsa beskriver deras 

sista veckor tillsammans som positiva. Men då Bo återigen började dricka kände Åsa att hon 

inte längre ville skydda Bo och att han själv fick ta konsekvenserna av sitt drickande och de 

separerade igen. 

Åsa fick ta ett hela ansvaret för att sälja deras gemensamma bostad och ordna allt praktiskt 

kring skilsmässan. Det var för henne en mycket pressad och stressande tid. 

Åsa har efter separationen ofta tänkt på varför hon inte gick tidigare. 

och nu när man pratar om det i efterhand så tänker man, va fan gick jag inte för……jag vet inte 
varför och där har jag inte fått något riktigt svar. Varför jag inte tog steget till att gå tidigare. Jag 
förstår inte det för jag utsatte mig gång, på gång, på gång för samma saker. 

 
En bidragande orsak som Åsa nämner kan vara att hon inte ville att barnen skulle vara så 

små. En annan orsak var Åsas ekonomiska situation. Under flera år då Åsa var föräldraledig 

hade familjen levt på Bos inkomster och Åsa hade ingen ekonomisk möjlighet att klara sig 

själv. I en situation där hon varit ekonomiskt oberoende av Bo tror hon att hon hade separerat 

tidigare. 

Åsa har en uppfattning om att hon älskade Bo för mycket. Hon tror att om hon hade älskat 

honom mindre skulle hon ha lämnat honom direkt. 
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Processen efter skilsmässan 

Åsas första reaktion 

Då Åsa tillsammans med barnen flyttade in i sin egen lägenhet upplevde hon en stark 

frihetskänsla. Åsa utrycker att hon inte orkade tänka på Bo och det hon hade varit med om. 

Hon stängde till om sina egna känslor för att orka. 

Jag slog igen dörren,…nu orkar jag inget mer, jag orkar inte ta tag i de där problemen. Han var 
totalt borta, jag orkade inte tänka på mina egna känslor… jag ville få flyt i mitt liv. … orkade inte 
gräva i det där längre utan man stängde ett tag och sen fick det gå, det var nästan ett och ett halv år 
innan jag öppnade dörren  

 
Efter separationen var Åsa ute och dansade mycket. Hon kände sig i början som ”allergisk 

mot män” och tänkte att hon aldrig skulle kunna lita på en man igen. Men hon träffade och 

inledde relationer med andra män. De bekräftade henne och hon upplevde att hon var vacker 

och att hon ”fungerade på marknaden”. Hon var i början livrädd för att de män hon träffade 

skulle ha alkoholproblem.  

Åsa beskriver att hon vid två tillfällen fått en speciellt stark känsla av skuld, dels efter 

separationen med Bo och dels då hon under första tiden efter separationen varit ute och dansat 

mycket. Åsa beskriver det som en känsla av att någon pekade på henne och sa att så här får du 

inte göra. 

 

Anhörigas reaktioner på skilsmässan 

Då Åsa berättade för sin mamma om att hon skulle skiljas frågade mamman om Bo slog 

henne. Då Åsa svarade nekande tyckte mamman att hon kunde stå ut. Mamman tyckte att de 

hade det bra på andra sätt, ekonomiskt. När Åsa nu har pratat mer med henne förstår mamman 

bättre Åsas beslut. Men i början, då Åsa hade behövt mammans stöd tyckte hon att Åsa gjorde 

fel val. 

De flesta anhöriga har givit Åsa stöd. Några har uttryckt att de hade väntat på det. Åsa tror 

inte att det var utifrån Bos alkoholproblem, det märktes inte utåt, utan utifrån att de som par 

bråkade så mycket. Åsas syskon uttryckte efter separationen att hon nu var som vanligt, de 

tyckte att hon när hon levde med Bo var som en annan person. 
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Åsas bearbetning  

Efter omkring ett och ett halvt år öppnade Åsa dörren till sina egna känslor. Hon började 

ifrågasätta sitt, som hon själv tyckte, ganska hektiska uteliv. Hon fick genom en väninna höra 

om stödverksamheter för anhöriga och började söka kunskap om medberoende och 

alkoholism. Då Bo en tid efter separationen gick i behandling var Åsa med på familjedagar. 

Dessa beskriver Åsa som det riktiga startskottet för hennes bearbetning. Efter det har hon gått 

på Al-Anon, periodvis regelbundet och genom det fått mycket stöd. 

Åsa har träffat andra kvinnor med liknande erfarenheter, det har blivit till ett informellt 

nätverk. Åsa upplever att det är svårt för dem som inte levt under liknande förhållanden att 

förstå det som hon har varit med om. 

Situationer som liknar det Åsa varit med om tillsammans med Bo kan framkalla starka 

reaktioner hos Åsa. 

I början kunde jag inte dansa med någon som hade druckit öl, jag kunde inte, det bara kväljde mig. 
Jag klarade inte av att ha någon i närheten av mig överhuvudtaget. Men det minskar, i min 
bearbetning så har jag tänkt att alla är ju inte Bo, och det var han jag var gift med, det var han jag 
var arg på. 

 
Åsa har nu sedan en längre tid ett förhållande med Dan. Åsa beskriver en situation då hon 

hämtade honom på en fest och han kom gående mot henne med en ölburk i handen. Åsa 

reagerade blixtsnabbt med ilska och irritation och tänkte att ”jag ska inte prata med dig”. 

Reaktionen kom trots att hon logiskt sett inte har något emot att Dan dricker öl. 

Åsas reaktioner är inte lika snabba nu som i början, hon försöker intala sig själv att inte 

reagera på det som inte angår henne. Hon vill inte låta en fest bli förstörd för att någon hon 

inte känner dricker för mycket. Åsa beskriver det som tigerränder som aldrig helt går ur. Hon 

tror att hon hela livet kommer att behöva tänka sig för för att inte reagera enligt sina gamla 

mönster 

Det som Åsa kallar kontrollbehov gentemot Bo under deras äktenskap har nu blivit till en 

förmåga att vara uppmärksam, komma ihåg och att kunna hålla i många trådar samtidigt. 

Något Åsa har god användning av i sitt yrkesliv. 

 

Åsas och Bos relation nu 

Åsa upplever det som att Bo inte släpper taget om henne. De pratar nu inte med varandra 

utan har istället kontakt via mejl och det kan bli mejl nästan dagligen. Åsa upplever det som 

att Bo måste ha kontakt med henne och det får han genom att ”hitta på jävulskaper”. Mycket 
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av deras diskussioner handlar om ekonomi. Åsa upplever att det är som en nagel i ögat på Bo 

att hon får underhåll från honom. Trots att de följer gällande normer ifrågasätter han vad 

underhållet går till. Då han handlar något till barnen drar han det ifrån underhållet, fast det är 

mot reglerna. Då Åsa köpte en ny bil upplevde hon att han ifrågasatte hur hon kunde ha råd 

till det, om det var till det underhållspengarna gick. Detta trots satt Åsa nu har ett välbetalt 

arbete. 

Numera träffas inte Bo och Åsa när barnen ska hämtas eller lämnas. Tidigare när de 

träffades upplevde Åsa att Bo medvetet skrämde henne. Han kunde göra häftiga rörelser för 

att han vet att det skrämmer henne och hon blev livrädd. Åsa ser det som en fortsättning av 

det spel han hade mot henne under deras liv tillsammans. Det är som en demonstration av att 

han fortfarande har makt över henne. Hon har nu intalat sig själv att inte låta sig skrämmas av 

honom.  

jag är fortfarande slagpåse, nu kan jag kanske kontrollera det på ett annorlunda vis, nästa gång han 
gör de här rörelserna då ska jag gå emot honom istället, inte utmana ödet men, vifta du med dina 
händer men du kommer inte åt mig längre. Jag måste pusha mig själv till att stå upp för mig, han 
kan inte skrämma mig längre. 

 
Åsa tycker att det är märkligt att han har kvar det här beteendet mot henne trots att han nu 

är nykter och har gått i behandling. Hon ser det som att han helt inte tagit till sig 

behandlingen. 

Åsa vill ha barnens umgänge noggrant reglerat medan Bo vill ha möjlighet till större 

flexibilitet. Bo vill ha barnen mycket när de är lediga utifrån att Åsa har dem på vardagarna. 

De helger som är avtalade att de ska vara hos Åsa kan Bo mejla och säga att han ska komma 

och hämta dem. Åsa upplever det hotfullt och känner sig psykiskt mycket pressad och 

påverkad av den osäkerhet som innebär.  

Åsa är avundsjuk på de par som kan träffas och göra saker tillsammans med sina barn 

även efter separationen, exempelvis gå på bio. Men för Åsa känns det som en omöjlighet att 

sitta i samma biosalong som Bo, trots att hon vet att han där inte kan göra henne något. Hon 

får ångest bara av tanken. ”Det är en obehagskänsla att ha honom nära mig, han har skadat 

mig och gjort mig så illa under vårt äktenskap” 

Så i deras fall tror hon att det är bäst, även för barnen, att hon och Bo inte träffas.  

Åsa ser det som att har man en gång gift sig med en alkoholist får man leva med det resten 

av livet. Hon har läst någonstans att de här männen väljer ut en ”kvinna som de ska ha resten 

av sitt liv och den personen tillgodoser deras behov av någonting och det får de bara av den 

personen.”  
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Åsa ser framför sig att Bo kommer att försöka ha kontakt med henne på det här sättet ända 

tills deras barn blir myndiga. Hon har nu tagit kontakt med en stödperson som ger henne råd 

om hur hon ska förhålla sig till Bos krav och önskemål. Hon tycker att det ger henne verktyg 

att hantera situationen bättre. Åsa ser det inte som att hon levt kvar som alkoholisthustru men 

Bo har fått kontrollera och han har fortsatt att påverka hennes liv. 

 

Åsas önskemål 

Då Åsa tänker tillbaka på sitt äktenskap med Bo skulle hon önska att det hade funnits ett 

telefonnummer dit anhöriga till alkoholister kunde ringa för att få råd. Det skulle vara en 

rådgivande funktion som skulle kunna hjälpa kvinnor hantera situationen bättre och för att 

kunna komma loss från dåliga relationer. Hon ser det ekonomiska beroende som många 

kvinnor lätt hamnar i som ett sätt att hålla kvar kvinnan i en dålig relation. Kvinnan stannar 

ofta kvar för att de ekonomiskt hamnar i en mycket osäker situation då de separerar. I en 

önskesituation skulle det finnas fonder för kvinnor att söka så att de inte tvingades att vara 

kvar av ekonomiska skäl. 
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Analys  
I detta kapitel analyseras resultaten utifrån forskningsfrågorna och den valda teorin, det 

teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och teorin om spegeljaget. Analysen är 

tematiserad utifrån fyra huvudrubriker: Självkänslan, kontroll, normers påverkan och 

hemlighållande av problem.  

Analysen utgår ifrån intervjupersonens upplevelser av verkligheten eftersom syftet med 

uppsatsen är att fördjupa förståelsen utifrån denna kvinnas perspektiv.  

 

 

Självkänslan 

Utifrån symbolisk interaktionism växer vårt jag fram i samspel med andra. Speciellt 

viktiga är de som vi har närmast omkring oss och som vi bryr oss mycket om, våra 

signifikanta andra. Intervjupersonen blev utifrån att hon var föräldraledig relativt isolerad i 

hemmet. Hon hade inte möjlighet att få spegling genom arbetskamrater och hennes umgänge 

med vänner begränsades Mannens uppfattningar om henne fick utifrån det stor 

genomslagskraft. För intervjupersonen blev hennes man en viktig signifikant andre, kanske 

den viktigaste.  

Till att börja med speglade mannen intervjupersonen på ett positivt sätt genom 

uppvaktning och presenter. Men den negativa speglingen blev successivt dominerande. 

Intervjupersonen blev negativt speglad av sin man i många avseenden. Hennes utseende blev 

ifrågasatt då hon fick höra att hon var ful. Hennes intelligens ifrågasattes då hon fick höra att 

hon var dum. Hennes sätt att göra saker ifrågasattes. Genom att mannen utifrån konflikter 

under flera veckor inte talade till henne blev hon som person ignorerad och hon blev genom 

det speglad i hans uppfattning att hon inte ens var värd att ta notis om. 

En människas övergripande självkänsla skapas genom att personen lägger samman de i 

olika situationer uppkomna känslorna av eget värde, den situationsbundna självkänslan. 

Utifrån Cooleys tre aspekter av jaget: föreställningen om hur vi ter oss för andra, 

föreställningen om deras omdöme om detta och den självkänsla detta skapar, kan det förstås 

hur intervjupersonens självkänsla bröts ned. Den känsla inför sig själv som intervjupersonen 

bar med sig från många tillfällen blev förödmjukelse och värdelöshet. Denna negativa 

situationsbundna självkänsla blev efterhand till en övergripande negativ självkänsla.  
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Intervjupersonen beskriver att hon agerade annorlunda gentemot sin man då hon hade 

vänner omkring sig. Tillsammans med sina vänner hade intervjupersonen en mer positiv 

självkänsla. Detta ledde till att hon tillsammans med dem i större utsträckning kunde stå för 

sina egna tankar och åsikter gentemot sin man. Men för intervjupersonen fick inte den mer 

positiva självkänslan hon kunde ta fram tillsammans med vänner så stor genomslagskraft. 

Vännernas spegling vägde inte så tungt i jämförelse med mannens spegling utifrån att han 

hade blivit en så viktig signifikant andre. 

Utifrån sin låga självkänsla tenderade intervjupersonen att se mannen i ett mer positivt 

ljus. Detta tillsammans med att mannens uppfattningar fick sådan genomslagskraft utifrån att 

han var en viktig signifikant andra gjorde att kvinnan tvivlade på sig själv och sina 

uppfattningar. Mannen och kvinnan hade olika sätt att se på problemen i familjen. Då mannen 

förnekade alkoholproblemen och istället förlade orsaken till problemen hos kvinnan genom att 

klaga på och nedvärdera henne. Detta ledde det till en osäkerhet för kvinnan. Hon fick svårt 

att lita på sina egna upplevelser av situationen. Intervjupersonen tappade sin tro på sin egen 

förmåga vilket ledde till det hon i intervjun kallade handlingsförlamning. Hon tog över 

mannens negativa bild av henne själv och föraktade sig själv. Hon hade mannens negativa 

kommentarer utifrån och sina egna negativa bilder som hon riktar mot sig själv genom sina 

tankar. Utifrån sin låga självkänsla, sitt självförakt och sin handlingsförlamning såg 

intervjupersonen det som en lösning att hon skulle försvinna 

Då intervjupersonens barn blev större fick hon möjlighet att söka arbete och hon fick 

arbete. Att få arbete bekräftade hennes värde. Genom att komma ut i arbetslivet fick 

intervjupersonen andra människor som hon kunde speglas av och hennes självkänsla växte. 

Då hon började arbeta träffade hon dagligen andra och då blev också mannens spegling av 

henne mindre dominerande. Att separera var för intervjupersonen trots det inte lätt. Den 

utlösande faktorn för att ta steget mot separation blev att hon fick ett mer avancerat arbete. 

Genom att få det nya arbetet stärktes hennes situationsbundna självkänsla. Det gav henne 

kraft att ta steget mot separation. 

Efter separationen sökte intervjupersonen andra människor som kunde spegla henne 

positivt. Genom relationer till andra män som speglade henne positivt växte hennes 

självkänsla som kvinna. Intervjupersonen mötte andra kvinnor med liknande erfarenheter som 

kunde bekräfta hennes upplevelser. Hon sökte sig till grupper, mera organiserat som Al-Anon 

och till mera informella nätverk. Där kunde intervjupersonens känslor och upplevelser speglas 

genom förståelse och uppmuntran. Genom Al-Anon fick hon tillgång till gemensamma ord 
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och begrepp, symboler, för det som hon hade upplevt. Dessa symboler blev till en 

tolkningsram som kunde hjälpa henne att förstå och bearbeta det hon varit med om.  

Genom att intervjupersonen upplevde olika tillfällen där hennes situationsbundna 

självkänsla var positiv växte hennes självkänsla. Efterhand som den positiva självkänslan 

övervägde de negativa blev hennes övergripande självkänsla mera positiv. 

Två kriterier på medberoende som Dear, Roberts och Lange (2005) fann i sin studie var 

självuppoffring och undertryckande av känslor. Båda förhållningssätten berättar 

intervjupersonen om. Hon tryckte ner sina egna känslor för att undvika konflikter och bråk 

med sin man. Forskarna har sett det förhållningssättet att hantera känslor på som är sprunget 

ur en dysfunktionell barndomsmiljö. I intervjupersonens situation är det lätt att tänka sig att 

undertryckandet av känslor var ett sätt att skydda sig och barnen från konflikter med mannen. 

Utifrån intervjusituationen då intervjupersonen ger adekvata utryck för sina känslor är det 

svårt att se det som ett generellt drag hos henne. 

Intervjupersonen berättar att hon uppträdde på ett självuppoffrande sätt. Hon gav upp sina 

egna behov och önskningar för att familjelivet skulle flyta på så konfliktfritt som möjligt. Men 

hur hon än ansträngde sig blev det ändå konflikter. Då hennes självkänsla bröts ner såg hon 

heller inte sina egna behov som viktiga. Självuppoffringen kommer ur en känsla av att inte 

duga och räcka till.  

Intervjupersonen hade under flera års tid planerat för skilsmässan men skjutit det 

avgörande beslutet framför sig. Det kan ses som ett sätt för henne att upprätthålla en bild av 

att hon hade viss kontroll över situationen. Intervjupersonen kunde genom sitt planerande för 

sig själv skapa en bild av att hon gjorde någonting för att komma ur situationen. Hennes 

definition av situationen blev att hon höll på att skilja sig och det kunde inge henne hopp om 

en förändring. 

 

 

Kontroll 

Begreppet kontroll kan ses ur flera aspekter i relationen mellan intervjupersonen och hennes 

man. Intervjupersonen såg det som att mannen hade förberett ett spel för att snärja henne och 

kunna kontrollera henne. Gradvis upplevde sig intervjupersonen mer och mer snärjd av 

mannen.  

Mannen och kvinnan definierade situationen kring mannens drickande på olika sätt. Mannen 

uppfattade det som att han hade kontroll över sitt drickande. Han uppfattade sig inte som 
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alkoholist. Kvinnan uppfattade det annorlunda och tog på sig ansvaret för att hjälpa mannen 

att sluta dricka. Hon försökte på olika sätt kontrollera hans drickande. Ordet alkoholist blev 

för dem inte en gemensam symbol då det handlar om mannens drickande. För att det ska vara 

en symbol krävs en gemensam definition av situationen. Då paret använde ordet alkoholist 

generellt kan det för dem ha varit en gemensam symbol, men inte då det gällde mannen 

situation. Då paret hade flyttat isär första gången fick mannen insikt om sitt alkoholberoende 

och det kan ses som att ordet alkoholist då blev en gemensam symbol för paret. Då mannen 

började dricka igen kunde intervjupersonen släppa sin känsla av att hon skulle ha kontroll 

över mannens drickande. Intervjupersonen uttryckte det i intervjun: ”Nu ska jag sluta att 

skämmas. Så jag satt och folk tittade, jag såg ju att de tittade på honom och han pratade på 

och skämde ut sig totalt. Jag kände att, ja, skyll dig själv, det är du som får sitta och ta ansvar 

för det här nu” 

Intervjupersonen upplever inte att hon har varit kvar i rollen som alkoholisthustru 

gentemot mannen. Men mannen fortsätter att ha kontroll över henne och hans påverkan på 

hennes liv finns kvar. Intervjupersonens uppfattning är att mannen söker kontakt med henne 

genom att skapa konflikter. Den främsta källan till konflikter är ekonomin. Underhållet som 

mannen betalar blir ett band dem emellan och mannen vill ha kontroll över hur pengarna 

används. Intervjupersonen har vid intervjutillfället sökt stöd för att kunna hantera kontakten 

med mannen på ett bättre sätt så att hon blir mindre påverkad. Hon ser det som en fortsättning 

på sin frigörelseprocess. 

Då intervjupersonen efter separationen har stött på situationer som liknar det som hon 

upplevde under äktenskapet förs hon känslomässigt tillbaka. Känslomässigt har hon inte 

kontroll över sina reaktioner. Hon reagerar på ett för den nuvarande situationen ologiskt sätt 

och reaktionen kommer blixtsnabbt. Intervjupersonen utrycker det då hon säger: ”Jag kan inte 

förklara varför, det bara blir så att på en hundradels sekund så utvecklas jag till någon helt 

annan människa.” 

Detta kan ses som den växelverkan som finns mellan ”I” och ”me”. Intervjupersonens 

”me” har införlivat erfarenheter som gör att ett reaktionsmönster har utvecklats. 

Intervjupersonens spontana ”I” reagerar likadant nu som tidigare fastän omständigheterna är 

annorlunda. Efterhand har hon genom självreflektion kunnat införliva tankarna på att 

omständigheterna nu är annorlunda och att hon inte behöver reagera likadant som tidigare. 

Hennes ”me” kan mera styra hennes ”I” till att inte reagera lika starkt. Samtidigt som hennes 

gamla reaktionsmönster till viss del finns kvar, som hon själv tror, kanske hela livet. 
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Kontroll var ett av kriterierna som forskarna hittade i alla definitioner av medberoende. 

Intervjupersonen beskriver kontrollerande beteenden men framför allt brist på kontroll. Hon 

beskriver sin mans reaktioner som oförutsägbara. Det kunde bli bråk om småsaker och hon 

hade ingen kontroll över mannens tilltagande alkoholism. Intervjupersonen kunde inte styra 

och förutsäga mannens tillstånd. Han kunde vara nykter, abstinent, full eller bakfull och 

familjens tillvaro styrdes av hur han mådde. Hon berättade att de värsta perioderna var då 

mannen var nykter och säkert abstinent. Utifrån detta måste intervjupersonen förhålla sig till 

dessa omständigheter och försöka utläsa och förutse hur situationer skulle utvecklas. Detta 

ledde till ett kontrollerande beteende vars grund låg i en oförutsägbar situation. Ett av de 

andra kriterierna, fokus utanför sig själv, blir genom behovet av att försöka förutse reaktioner 

och tillstånd hos mannen mycket förståligt. 

 

 

Normers påverkan 

Genom sin uppväxt internaliserar människor samhällets regler och normer och gör dem 

till sina egna. Detta sker enligt symbolisk interaktionism i samspelet med de signifikanta 

andra och genom de grupper vi är en del av, de generaliserade andra. Normer och regler 

skiljer sig mellan olika familjer.  Vissa normer och regler kan poängteras som mycket viktiga 

och andra som mindre viktiga beroende på bl.a. familjens kulturella bakgrund, religiositet och 

sociala ställning.  

Det finns normer i samhället omkring förhållandet mellan man och kvinna i ett äktenskap. 

Intervjupersonen beskriver att hennes mans roll i familjen var att tjäna pengar. Det var han 

som försörjde familjen då barnen var små. Intervjupersonens roll vara att ta hand om barn och 

hem och att få familjen som helhet att fungera. Traditionellt har det varit kvinnan som har 

huvudansvaret för att hålla ihop familjen och se till att alla mår bra och för intervjupersonens 

del tar hon på sig det ansvaret. Detta kan illustreras med ett citat från intervjun där 

intervjupersonen säger:  

och även fast vi lever 2006 så har man roller i hushållet, det spelar ingen roll vad folk pratar om 
jämlikhet…. så tror jag ändå att kvinnorna vill hålla ihop familjen….vi kanske jobbar mer för vi 
vill att det ska fungera. Vi tänjer mer på det här gummibandet, hur långt som helst 

 
 Detta gör det svårt för intervjupersonen att släppa ansvaret för hennes mans situation och 

det gör det även svårt att agera så att familjen splittras. Intervjupersonens mamma uttryckte 
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vid separationen att hon tyckte att dottern skulle leva kvar i relationen med sin man, han slog 

henne i alla fall inte. Detta talar för att intervjupersonen vuxit upp med dessa normer.  

Då vi bryter mot samhällets i oss internaliserade normer blir konsekvenserna ofta 

skuldkänslor. Intervjupersonen beskriver att hon vid två tillfällen överväldigats av 

skuldkänslor. Båda gångerna var det i samband med normbrott. Det första då hon hade tagit 

det definitiva steget mot separation och bett mannen att flytta. Det andra då hon efter 

separationen var ute och dansade och sökte nya relationer. Enligt hennes normer kanske det 

inte var förenligt med hennes situation som småbarnsförälder. 

Att ha ett arbete är i vårt samhälle viktigt. Det bekräftar vår roll i samhällsmaskineriet och 

ger värde och status. Intervjupersonen såg arbete som en ekonomisk förutsättning för att 

separera. Arbetet gjorde henne mer oberoende av sin man, ekonomiskt men även 

känslomässigt i och med att isoleringen i hemmet genom detta bröts. Det är då hon har fått ett 

arbete dessutom kunnat avancerat som hon får kraft att bryta upp från relationen. 

Intervjupersonen kategoriserade sig själv utifrån de normer och föreställningar som fanns i 

de grupper hon var en del av. Intervjupersonen försökte upprätthålla bilden av den goda 

hustrun och den lyckliga familjen inför sig själv och andra. Det blev för henne viktigare än att 

berätta om sina problem. 

 

 

Att hemlighålla problem 

 

För många människor finns det föreställningar som handlar om att vilja visa en fin fasad 

utåt mot andra. Detta kan även kopplas till speglingsmekanismen, så länge andra tycker 

familjen fungerar väl kan de spegla sig i den uppfattningen och försöka nära sin egen bild av 

att det inte är så dåligt. I intervjupersonens fall ledde det till att hon inte berättade för någon 

om problemen i familjen. Hon visade upp en glad och positiv attityd inför andra. Hennes 

vänner och familj märkte att paret bråkade mycket men uppfattade inte mannen som 

alkoholist och intervjupersonen lät dem inte få veta. 

Inte heller då det gällde separationsplanerna berättade hon någonting för någon annan. 

Hon hade en uppfattning att hon skulle klara av det själv. Det fanns vänner som såg att hon 

inte mådde bra och frågade. Men intervjupersonen valde att inte berätta. Intervjupersonen 

berättade i intervjun om väninnor som öppet pratade om sina män och hur de har det. Frågan 

är varför inte intervjupersonen gjorde det? En förklaring kan vara att hon skämdes över sin 
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man. Kanske var det skamkänslor över mannens alkoholism och skuldkänslor över att inte 

kunna hantera situationen som hindrade henne från att berätta. Det kan också vara så att det 

för väninnorna handlade om problem av en annan karaktär. Det är i många sammanhang tabu 

att prata om svåra missförhållanden som missbruk och våld. Det finns även i samhället en 

individualistisk syn på att vi helst ska klara oss själva och inte visa svaghet. När människor 

har problem vill de gärna blunda för det själva så länge det är möjligt eller åtminstone 

negligera allvaret. I fall intervjupersonen hade berättat om problemen för andra skulle de ha 

blivit mer verkliga även för henne själv. Hennes bild av sig själv som anhörig till alkoholist, 

hon använder själv ordet medberoende, kunde hon inte få bekräftad av andra. 

Intervjupersonen blev nu istället speglad av att hon hade en trevlig och social man som kunde 

försörja henne. Att berätta för andra och därmed bli speglad i sin situation kunde ha gjort det 

lättare för henne att bryta upp. Det kan ses som att intervjupersonen inte orkade ta risken att 

visa sprickorna som fanns i familjens fasad. Att vara mer öppen med det skulle säkert initialt 

ha lett till mer bråk och konflikter.  

I Howells och Orfords studie(2006), som nämns i bakgrundkapitlet, framkom att det för 

kvinnorna i studien var ett stort steg att söka hjälp och berätta om missbruket i familjen. 

Kvinnorna i studien uppgav också att de redan efter första sammankomsten kände större 

hoppfullhet och mindre stress. Även missbrukets allvarlighetsgrad var de ambivalenta till då 

de skulle berätta. Den springande punkten kanske är just att berätta. Då familjen isolerar sig 

kring problemet och det blir till en familjehemlighet blir steget att berätta oöverstigligt. Men 

då kvinnorna hade tagit mod till sig och spräckt hemlighetsbubblan kunde problemen ses på 

ett annat sätt. Innan de berättade finns även känslan av att inte lita på sina upplevelser. De 

tvivlar på sin egen definition av situationen. Men då kvinnan berättade kunde hon mötas av 

förståelse och bekräftelse från andra och det ledde direkt till minskad stress. 

Nu efteråt önskar intervjupersonen att det hade funnits en telefonrådgivning hon kunnat 

ringa till. Genom att anonymt ringa och få råd och stöd var hon inte tvungen att inför 

omgivningen visa och berätta om problemen. Att berätta för någon anonymt skulle kunna 

göra steget att berätta om problemen mindre att ta. 
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Diskussion 
 

Då syftet med uppsatsen var att få en fördjupad bild av frigörelseprocessen från en 

dysfunktionell familjesituation var kvalitativ intervju en effektiv metod. Intervjun gav en djup 

förståelse för denna kvinnas situation och tankar om den situation som många kvinnor lever i.  

Det valda teoretiska perspektivet gav infallsvinklar utanför den individualpsykologiska 

sfären. Symbolisk interaktionism teoretiserar kring våra vardagliga interaktioner och sätter 

ord på det som vi ofta ser som självklart. I den här uppsatsen hjälpte teorin till att sätta fokus 

på interaktionernas betydelse och betydelsen av spegling från andra då vi skapar vår bild av 

oss själva. 

De tre definitioner på medberoende som togs upp i bakgrundskapitlet är alltför oprecisa 

för att entydigt kunna användas på intervjupersonens situation. Enligt Robert Subbys 

definition kan medberoende ses som ett känslomässigt, psykologiskt och beteendemässigt 

tillstånd utifrån varaktig exponering av tvingande regler som förhindrar öppna uttryck av 

känslor. Denna definition kan stämma in på intervjupersonens upplevelser. Hon påverkades 

av mannens tillstånd utan att kommunicera sina tankar och känslor. Men utifrån mötet med 

den intervjuade kvinnan har jag svårt att se medberoende som ett sjukdomstillstånd eller se 

henne som beroende av andra människor eller ting utanför sig själv som de två andra 

definitionerna nämner. De fyra kriterier som Dear, Roberts och Lange (2005)kom fram till, 

external focus, self-sacrificing, controlling och supressing one´semotion, stämde alla in på 

kvinnan i intervjun. Det kriterium som för henne kanske var mest framträdande var att ha 

fokus utanför sig själv. 

Att frigöra sig från relationen med mannen visade sig för den intervjuade kvinnan vara 

svårt och ta lång tid. Hon lever till viss del fortfarande under påverkan av den man hon 

tidigare varit gift med. De förhållanden hon levt under har påverkat hennes liv på ett 

genomgripande sätt under många år. Kvinnan berättade inte för någon om sin situation. Hon 

bar sina upplevelser inom sig och utåt gav hon en bild av att allt fungerade. Hon gjorde det till 

sitt livsmål att skapa den lyckliga familjen. Att inte lyckas med det och inte heller kunna bryta 

upp tärde mycket hårt på kvinnans självkänsla. Kvinnan berättar om handlingsförlamning och 

självförakt. Men i mötet med kvinnan finns också en känsla av handlingskraft och styrka. Det 

är en kvinna som utstrålar kraft och beslutsamhet. Då hon väl tog steget från mannen har hon 

sedan dess använt sin energi på att skapa ett bra liv för sig själv och sina barn. Hon har arbetat 
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målmedvetet. Men det är många steg att ta för att frigöra sig och det är ett arbete hon fortsätter 

med.  

Under arbetet med uppsatsen har min förståelse för komplexiteten i de anhörigas situation 

fördjupats. Det är många aspekter som spelar in för kvinnans handlande. En fråga som dyker 

upp är hur vanligt det är att kvinnor som lever med en alkoholiserad man upplever psykisk 

misshandel. För den intervjuade kvinnan handlade det om psykisk misshandel, inte om direkt 

fysisk misshandel även om det utifrån hennes berättelse ibland var nära.  

Carin Holmberg och Viveka Enander (2004) har skrivit om misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocess. De har undersökt tio våldsutsatta kvinnor. Det finns flera paralleller till 

intervjupersonens situation. Holmberg och Enander skriver i boken om våldets 

normaliseringsprocess. Det kan ses som kvinnans anpassningsbeteende som svar på mannens 

våld. Till att börja med handlar anpassningen om att få våldet att upphöra. Kvinnan tar sedan 

gradvis tar över mannens bild av våldet och hans bild av henne själv. Kvinnan internaliserar 

på detta sätt våldet (Holmberg & Enander, 2004 s 17). Intervjupersonen anpassade sig efter 

mannen av rädsla för bråk. Hon utvecklade anpassningsstrategier för att förhindra konflikter 

men det blev ändå bråk.  

I den uppbrottsprocess som Holmberg och Enander beskriver kan de se flera parallella 

processer. Att bryta upp, att bli fri och att förstå är delar av uppbrottsprocessen. Att bryta upp 

handlar om det fysiska uppbrottet som de såg ofta föregicks eller sammanföll med en 

vändpunkt. Detta kan ses även för den intervjuade kvinnan. Hon uttrycker att hon hade 

kommit till en punkt då hon inte orkade längre och den utlösande faktorn blev hennes nya 

arbete. Att bli fri är en process som den intervjuade kvinnan befinner sig i. Hon påverkas 

fortfarande av mannen men försöker hitta strategier för att bli fri. I processen att förstå 

handlar för de misshandlade kvinnornas del om att uppfatta och tolka det de har varit med om 

som våld mot dem själva. Holmberg och Enander såg att dessa processer ofta tar lång tid. (a a, 

s 189-191). Kvinnan i intervjun benämner det hon varit med om som psykisk misshandel. Det 

är med stor sannolikhet en benämning hon använder nu när hon tittar tillbaka på sina 

upplevelser. Då hon levde med mannen definierade hon säkert mannens handlingar 

annorlunda. Att förstå är en process som kvinnan befinner sig i. Ännu kanske hon inte helt 

omfattar vad upplevelserna har inneburit och innebär för hennes liv. 

Då processen att bryta upp från destruktiva förhållanden visar sig ha stor komplexitet 

hoppas jag att vidare forskning kan öka kunskapen och förståelsen. Genom att undersöka 

upplevelserna för flera kvinnor som levt med alkoholiserade män kan den frigörelseprocess 

som den intervjuade kvinnan berättar om göras mer generell.  
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Denna uppsats utgår från en intervju som till stor del är en retrospektiv berättelse. Om 

kvinnan hade fått berätta sin historia då hon levde tillsammans med mannen hade den på 

många områden säkert blivit annorlunda. Att bearbeta upplevelser är en process då vi tillägnar 

oss begrepp och skapar sammanhang och begriplighet. Denna process är i sig värd att 

studeras. 

Det som kvinnan i den här uppsatsen uppger som det avgörande för att hon tog steget mot 

separation var hennes egen desperation. Det var inte stöd från någon annan. Eftersom hon inte 

berättade och familjen utåt uppfattades som normal fanns det ingen som kunde stödja kvinnan 

i separationsprocessen. 

Kunskapen finns om att det är svårt för de anhöriga att berätta om de problem som finns i 

familjen. Att berätta är samtidigt så viktigt för att kunna göra något åt situationen. Det är svårt 

att berätta men första steget kan vara att vi som arbetar inom vård och socialtjänst vågar ställa 

frågorna och ge dem vi möter möjlighet att berätta 
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      Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
- Hur påverkades du av att leva tillsammans med en alkoholist? 

 Vad hände med dig? 

 Din roll i familjen 

 Dina relationer 

 Din syn på dig själv 

  

 

 

- Hur var det att bryta upp från relationen? 

 Vems initiativ  

 Utlösande faktorer för separationen 

 Utmaningar efter och i samband med separationen 

 Reaktioner från anhöriga 

 

 

- Hur ser du på dig själv nu? 

 Påverkan av erfarenheterna nu 

 Vad har varit viktigt för att komma ur påverkan 

 Vilken betydelse har dina erfarenheter i nya relationer? 

 

 

 

- Om det i din familj istället hade varit du som missbrukat? Likheter – skillnader? 

- Vad behöver man som nära anhörig för att kunna må bra då man lever med någon som 

missbrukar? Vad skulle du behövt? 
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