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Abstrakt 
Att leva som anhörig till missbruk antar vi inte är lätt, då den anhörige ses som en ”grupp” 

människor, som vi tror ”glöms” bort på ett eller annat sätt när man talar om 

missbruk/missbrukare. Vi vet att anhöriga är en stor grupp, som lever kring varje missbrukare, 

det kan röra sig om fem stycken anhöriga kring en missbrukare. Genom dessa siffror kan vi 

förstå att anhörig gruppen är större än missbrukar gruppen.  

  Vi tycker det är konstigt att inte det lyfts fram mer vad den anhöriga har att berätta, vilken 

erfarenhet och kunskap de har inom ämnet om den missbrukande. Att leva med rollen som 

anhörig till missbrukare är oftare svårare än att vara missbrukare. När man talar om 

missbruksvård, så är det vården för missbrukaren man menar, och tänker inte på den 

anhöriges. Trots att mycket tyder på att anhöriga till missbrukare ofta upplever svårigheter har 

få studier inriktats på området. Vi undrar hur situationen ser ut för den anhörige. Vårt 

antagande är att det är svårt att vara anhörig till en missbrukare, och då menar vi inte bara i 

missbruket utan även efteråt, när man som anhörig är tvungen att göra ett val, när situationen 

blir outhärdlig och man måste göra något åt det. Vi har därför intresserat oss av hur de 

anhöriga till missbrukaren mår, hur de påverkas av missbruket och vad som kan ha varit 

vändpunkten i deras liv att göra något åt sin situation och på så sätt kan ha hjälpt dem ifrån 

missbruket/missbrukaren.  

  Vårt syfte med uppsatsen är att, med hjälp av levnadsberättelse av anhöriga som levt med 

missbruk, eller bredvid missbruk utforska hur tillvaron i missbrukarfamilj är. Syftet är också 

att undersöka hur det kan vara att växa upp med missbrukande förälder och vilka 

konsekvenser det kan få i det vuxna livet. Huvudsyfte är att studera livssituationen för 

anhöriga till missbrukare, där vi på ett relativt enkelt sätt vill belysa problematiken den 

anhörige möter i sitt förhållande med en missbrukare. Uppsatsen grundas på en förförståelse 

ansats. Informationer har samlats in genom tio kvalitativa intervjuer med avsikt att lyfta fram 

intervjupersoners personliga erfarenheter. Att anhöriga som lever med missbruk blir 

känslomässigt avstängd på ett sätt som är svårt att förklara och för den delen även svårt att 

förstå för andra. Den anhörige kan upplevas som den isolerar sig frivilligt från sin omvärld, 

att den inte bryr sig om andra längre utan bara bryr sig om sin familj och sig själv. Missbruk 

är en familjesjukdom som drabbar alla kring missbrukaren på ett eller annat sätt, alla dras med 

i ”skeppet” som håller på att sjunka, ett kaos som inte får synas utåt till ens omgivning, där 

den anhörige jobbar så hårt att få allt att fungera så ingen misstänker att det inte står rätt till i 

den familjen. Vi har sett att samtliga intervjupersoner har blivit påverkade av detta mönster 

som har funnits i familjen och i den nära relationen till missbruk. I uppsatsen har vi fått ett 

inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv, där bådas kunskap och erfarenheter har varit 

positivt för att uppnå uppsatsens syfte. 



 

Förord 
 
Vi skulle vilja börja med att lämna ett stort tack till alla som, på något sätt, varit involverade i 

vårt arbete med uppsatsen. 

Tack till alla er som ställde upp på att låta er intervjuas och dela med er av era erfarenheter, 

tankar och idéer. Utan er hjälp hade denna uppsats inte kunnat bli av! 

För professionellt stöd vill vi tacka Christopher Kindblad som har varit vår uppsatshandledare 

vilken har gett oss goda råd och tips under vårt uppsatsskrivande. 

 

Ett mycket stort tack till de som ställde upp på att bli intervjuade om sin situation som 

anhöriga till missbrukare, samt till de intervjupersoner som har själva varit missbrukare och 

haft problem med missbruket. 

 

Ett speciellt tack till våra familjer som hjälpt oss och som lämnat oss att jobba i lugn och ro 

under uppsatsskrivande tiden, utan att klaga! 

 

Malin Johansson & Mirna Mneimné 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

Att leva som anhörig till missbruk antar vi inte är lätt, då den anhörige är en grupp människor, 

som vi menar ”glöms” bort när man talar om missbruk/missbrukare. Vi vet att anhöriga är en 

stor grupp som lever kring missbrukaren. Man räknar med att kring varje missbrukare så finns 

det minst fem stycken anhöriga, varav denna grupp snabbt blir till en större grupp än vad 

missbrukargruppen består av. Vi tycker det är konstigt att man inte tar del av vad den 

anhöriga har att berätta, vilken erfarenhet och kunskap de har inom ämnet om den 

missbrukande och även lyssna kring vad den anhörige ger ut för signaler, hur den anhörige 

mår, om denne skulle vilja bli erbjuden eller ta del av någon form av hjälp i sin roll som 

anhörig. Kort och gott tycker vi inte att denna grupp har fått den uppmärksamhet de borde, 

utan allt kretsar kring missbrukaren. Detta fick vi även erfara när vi gjorde sökningar kring 

ämnet i både tidigare uppsatser, och forskning, där vi möttes av en begränsning.  

 
Att vara anhörig till missbrukare har oftare en svårare roll än att vara missbrukare själv, då 

den anhörige oftast inte använder någon form av droger för att dämpa eller bedöva sin ångest, 

oro eller flykt. Vi undrar hur situationen är för den anhörige, i dessa förhållanden.  

Fokus i denna uppsats ligger på den anhörige till missbrukaren. 

 
Det finns mycket skrivet om hur missbrukaren mår och vilka konsekvenser missbruket får för 

denne. Verkligheten är att varje missbrukare har ett antal människor i sin närhet som också 

påverkas på ett eller annat sätt av hans eller hennes alkohol-, drog- eller kemisk preparat 

konsumtion. Dessa människor kan vara: familj, släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor, etc.  

Man räknar med att ”bakom” varje missbrukare finns det minst fem stycken anhöriga, varav 

denna grupp snabbt blir till en större grupp än missbrukar gruppen. Att vara anhörig till 

missbrukare har ofta en svårare roll än missbrukare själv, då den anhörige oftast inte använder 

någon form av droger för att dämpa/bedöva sin ångest, oro eller flykt. 

 

Vårt ämnesval föll på denna grupp individer som vi tycker inte blir bekräftad på det sätt de 

borde ha rätt till i samband med missbrukaren/missbruk. Det är en grupp som i ett flertal 

sammanhang inte nämns och nämns de är det endast i förbifarten, och det är gruppen: 

”Anhörig till missbrukare.”  

 

Vi tror att det är svårt att vara anhörig till en missbrukare. Vi är intresserade av hur de 

anhöriga till missbrukaren mår, hur de påverkas av missbruket och vad som kan vara 

vändpunkten i deras liv att göra något åt sin situation och på så sätt kan ha hjälpt dem ifrån 
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missbruket/missbrukaren. Så i vår uppsats har vi valt att fokusera oss på anhöriga till alkohol-, 

narkotika- och annat kemiskt preparat som missbruk, men uppsatsen kan kännas igen för 

anhöriga till andra beroendesjukdomar antar vi, så som t ex. spel-, sex-, socker beroende.  

(Beroende sjukdom kallas i en annan form skammens sjukdom och det var så sent som någon 

gång på 90-talet som försäkringskassan gick med på att klassa den för en sjukdom, denna 

information har en före detta aktiv missbrukare delgett oss).  

 

Vi har valt att begränsa oss på detta sätt dels för vid efterforskning som vi gjort insertt att det 

finns begränsningar huruvida en individ lämnar ut om den är anhörig till ett visst beroende 

eller inte.  

SOU (1994: 29) har tagit upp hur missbruket i familjen tar sig till uttryck för övriga 

familjemedlemmar. Anhöriga till missbrukare beskriver ofta hur de under lång tid tvingas 

leva med svåra problem med osäker ekonomi, social förnedring, minskning av sociala 

kontakter, bråk, försämrat samliv, dominans och svartsjuka. Trots att mycket tyder på att 

anhöriga till missbrukare ofta upplever dessa svårigheter har få studier varit inriktade på 

området. 

 
1.2 Syfte 

Inom socialpsykologin tittar man både på individen och dess sociala omgivning för att kunna 

påverka det sociala beteendet, därför tycker vi att ämnet vi valt att belysa i vår uppsats ligger i 

andan med att lyftas fram ur ett socialpsykologiskt perspektiv, där vårt syfte med denna 

uppsats är att, med hjälp av levnadsberättelse av anhöriga som levt med missbruk, eller 

bredvid missbruk utforska hur tillvaron i missbrukarfamilj är. Syftet är också att undersöka 

hur det kan vara att växa upp med missbrukande förälder och vilka konsekvenser det kan få i 

vuxna livet. I vår uppsats kommer vi att få fram ett inifrån perspektivet och men även ett 

utifrån perspektivet, genom att belysa två viktiga händelser i deras levnadsberättelse. Det 

första är mötet med missbrukaren, det som sker innan man som anhörig ens börjar misstänka 

eller för den delen förstå att det förekommer ett missbruk. Det andra är hur den anhörige har 

valt att gå till väga för att ta sig genom det som pågår kring dennes närhet, dagligen. Det sker 

en förändring i deras livssituation och den är individuell bland de anhöriga. Uppsatsens 

huvudsyfte är alltså att studera livssituationen för anhöriga till missbrukare, där vi på ett 

relativt enkelt sätt vill belysa problematiken den anhörige möter i sitt förhållande med en 

missbrukare.  

 
1.3 Frågeställning  

Vi har med hjälp av levnadsberättelser från anhöriga till missbrukare, fått kunskap om den 

anhöriges situation och även en förståelse för denne, vad de har gjort för att kunna gå vidare 
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trots ett missbruk på närma håll, för att kunna besvara syftet med vår uppsats har vi använt oss 

av följande frågeformulering: 

Vad händer i relationen till missbrukaren med den anhöriges emotioner?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Anhörig: att leva närma någon, släkting (Malmström, Györki, Sjögren, 2005). 

Beroende: har ett okontrollerat begär efter något, att man även kan vara osjälvständig (ibid). 

Familjehemlighet: något som hålls inom familjen som man inte visar eller berättar för andra.  

Medberoende: är de som bryr sig, som har ett behov att ge sin näring till andra, men som på 

en delvis eller nästan helt omedveten nivå nästan förväntar sig att deras hängivenhet ska 

avvisas (Giddens, 1995).   

Missbruk: olämpligt eller omåttligt användande av ngt i vår uppsats kopplar vi ihop det med 

alkohol, droger och kemiska preparat, att man är maktlös och okontrollerbar åt ett 

tvångsbeteende (Giddens, 1995).  

Missbrukare: en person som blivit beroende av något speciellt, och som genom detta lever 

sina liv känslomässigt isolerat, fyllt av skamkänsla och förtvivlan, som orsakats av deras 

speciella missbruk (Nakken, 2001).  

 
1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelat i sju kapitel. Kapitel ett redovisar studiens problemformulering, syfte, 

frågeställning och centrala begrepp. I kapitel två ges en beskrivning av ämnets bakgrund 

genom presentation av tidigare forskning kring ämnet. I kapitel tre redogörs de teoretiska 

perspektiven som varit utgångspunkt för den analys som gjorts av materialet. Teorierna som 

används till denna uppsats är: Giddens rena förhållandet samt Intimitetens omvandling, 

Scheffs teori om skam samt Meads socialisation. I kapitel fyra framförs den metod som har 

använts för att få svar på studiens frågeställning. Där redovisas vår förförståelse var för sig 

samt motivering av metodvalet. Där finns också urval av intervjupersonerna, hur data har 

samlats in, hur data har bearbetats samt studiens validitet och reliabilitet. I kapitel fem 

redovisas de resultat som studiens forskningsintervjuer har givit. I inledningen ges en kort 

presentation av intervjupersonerna. Intervjupersonernas berättelse redogörs utifrån studiens 

fyra teman: bakgrund/uppväxt, problems upplevelse, relation/familjen och 

överlevnadsstrategi. I kapitel sex redovisas den analys som gjorts av resultat utifrån de 

teoretiska perspektiven samt utifrån tidigare forskningar som presenteras i bakgrunden. I 

kapitel sju förs en diskussion av studiens resultat utifrån tidigare forskning samt svar på 

frågeställningen ges.  
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2. Bakgrund 
I västvärlden har människor i olika samhällsskikt länge konsumerat såväl alkohol som andra 

droger. Fram till 1800 – talet betraktades regelbundet bruk av alkohol som ett socialt problem, 

endast om man äventyrade den allmänna ordningen (Giddens, 1995). Vi får genom 

massmedia, föreläsningar och diverse forskning reda på mycket kring missbrukaren och dess 

problematik, men den anhörige framkommer ofta inte alls i denna debatt. De finns endast där 

bakom kulisserna. SOU (1994: 29) har tagit upp hur missbruket i familjer tar sig i uttryck för 

de övriga familjemedlemmarna. Anhöriga till missbruk beskriver ofta hur de under lång tid 

tvingas leva med svåra problem med osäker ekonomi, social förnedring, minskning av sociala 

kontakter, bråk, försämrat samliv, dominans och svartsjuka.  

 
Som anhörig vill man ha kontroll över situationen och gör allt som står i ens makt för att få 

den, men missbrukaren är nästan alltid eller oftast i alla fall steget före.  Man blir konstant 

sviken med brutna löften som man förlåter för missbrukaren lovar något nytt, eller att det 

aldrig mer ska hända, troligtvis blir man som anhörig sviken igen denna gång. Med tiden 

vänjer sig den anhörige vid att inga löften från missbrukaren är att lita på. Vad vi kan anta är 

att det gör väldigt ont att älska någon som sviker en gång på gång. Att finnas där till ”hands” 

hela tiden och leva i förnekelse och ständigt gå omkring med skygglappar för det som är 

öppen bart, är oerhört tungt för den anhörige. Där denne känner sig hjälplös, sårbar, rädd och 

att man skäms över hela sin situation. 

 
Vi vet att alkohol är en stor del av det sociala livet och har på så sätt blivit en del av vår kultur 

och har för många familjer blivit givet, på så sätt att den har etablerat sig som en umgänges 

symbol. Man måste skynda sig för att hinna till Systembolaget, på krogen erbjuds man 

enorma vinlistor. Det finns inget party utan alkohol och fylla, så fort någon ska firas, ska det 

firas med en alkoholhaltig dryck. Träffas? Ja, gärna, över en öl, på after work, happy houer, 

ett glas vin, en drink med diverse fina färger… cocktailparty, tjej/kill middag, svensexa, 

möhippa, vuxen kalas, till och med på barnkalas där vuxna medverkar förekommer denna 

alkoholhaltiga dryck… ja, det dricks i tid och otid. 

 
Den kända ”nubben” är ett måste i de svenska hemmen vid olika sammanhang, en tradition: 

• Till jul är glöggen självskriven 

• Vid påsk kan det bli en toddy 

• Runt midsommar ska det vara nubbe till sillen 

• Nubben finns med på höstens kräftfest och på surströmmingskalaset 

Detta är självklart för övervägande delen av våra svenska hem. Alkohol är en del av vår kultur 

och kulturen är något vi ärvt och för vidare (Axelson, 1995).  
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Det finns de som säger att man blir mer social genom att dricka alkoholhaltiga drycker och att 

man på så sätt inte kan umgås utan alkohol… allt kretsar kring drickande där det kan ses som 

en ursäkt för att ”få lov” att dricka kan man tycka vid en fördjupning av våra kulturella 

dryckesvanor. Att det på detta sätt kan finnas ursäkter till missbruk som pågår bakom de 

stängda dörrarna i vårt grannskap, är ett antagande från vår sida. Man ska veta att om där 

finns en missbrukare i en familj, kan det betyda att hela familjen faller isär bit för bit. Det är 

inte enbart missbrukaren som förstörs, utan partner belastas på ett obegripligt sätt där 

konflikter tillhör deras vardag.  

 
Familjen dras alltid med i effekterna av sjukdomen, familjemedlemmarnas reaktion på denna 

situation ser olika ut i de olika familjerna. Familjens vardag består av skuld, bortförklarning, 

skam, familjen blir full av ilska och djup sorg. Det är många kring missbrukarens omgivning 

som drabbas av missbruket, framförallt familjen och arbetsplatsen. Att leva bredvid någon 

som har för vana att inta alkohol eller annat kemiskt preparat för att kunna få sitt efterlängtade 

”rus” tillgodosett, det är inte lätt. Denne står maktlös inför det som händer kring personen, 

missbrukaren. Personen bredvid är en anhörig, nära bekant, arbets vän, det är någon som blir 

påverkad av det som händer och även bryr denne sig om vad det är som sker.  

Man kallar reaktionen för överlevnadsstrategier. Vilket innebär att var och en av de anhöriga 

gör så gott den kan för att överleva och för att familjen ska fortsätta att hålla samman 

(Leijonhielm, 1997). 

 
En kvinnlig anhörig är en kvinna som till varje pris försöker rädda sin familj, 

sammanhållningen och kärleken i livet. Lever man som kvinna i denna roll kan man gå hur 

långt som helst i sina ansträngningar och kan offra sig hänsynslöst för missbrukaren och 

familjen. Kvinnan kan även bli till en ”möjliggörare” detta är en som döljer det som blir fel 

(Axelson, 1995). Vi har inte hittat någon manlig motsvarighet till detta, mannen blundar om 

möjligt så länge det går, sen vänder han missbrukaren ryggen för det mesta.  

 
Finns det barn kring missbruk är det risk att barnet blir fysiskt, psykiskt och socialt 

försummade. De kan få beteenderubbningar och kan senare i livet utveckla ett missbruk. 

Barnen kan ha svårigheter att anpassa sig socialt, de har ofta svårt att visa de verkliga 

känslorna som vuxna, eftersom de inte fått uppleva dem som barn (Axelson, 1995). Barnet lär 

sig i tidig ålder att inte tro på vad det ser, hör och upplever. De vet att man inte talar om det 

verkliga problemet, man talar inte ens om det inom familjen. Tidigt lär sig barnet även att inte 

lita på andra, genom svikna löften från föräldrar som inte håller vad de lovat. Att barn har 

behov som behöver bli tillgodosedda kommer alltid i andra hand i missbrukarfamiljer, där 
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missbrukaren är i centrum och den andre föräldern har fullt upp med att koncentrera sig på 

missbrukaren är denne inte heller att lita på för barnet. De stänger av sina känslor, för att klara 

av sin situation måste barnet kunna göra detta. Denna strategi blir till slut ett livsmönster som 

blir svårt för barnet att ta sig ur även när barnet inte längre lever i missbruk. Ett barn som 

vuxit upp på detta sätt tar ofta på sig skulden för förälderns missbruk och en massa andra 

saker (Pousette, 1996). Alla barn som växer upp med missbruk i sin närhet utsätts för ett 

övergrepp, där missbruket är en form av övergrepp på barnet, eftersom det hämmar deras 

utveckling (Nakken, 2001). 

 
Att leva i ett missbrukar system innebär mycket psykisk smärta på grund av alla växlingar 

kring emotionerna i familjen, där missbrukaren ena sekunden är älskvärd, och omtänksam för 

att i nästa stund övergå till att bete sig ansvarslöst och ”skita i allt”. Dessa växlingar och 

brister på stabilitet på beteendemässiga och/eller den emotionella planen, gör att 

familjemedlemmar känner sig vilsna och osäkra på sig själva (Nakken, 2001). 

Allt kring att leva som en anhörig till missbruk, kretsar kring missbrukaren, man tror ofta att 

den anhörige inte behöver någon hjälp, för att bara om den missbrukande får hjälp blir allting 

bra. Men verkligheten ser annorlunda ut. Om missbrukaren valt att göra allt för att bli nykter 

och jobbar med det, och ändrar på så sätt sitt beteende står den anhörige kvar och stampar i 

samma gamla beteende, inget förändras hos denne. Det är därför viktigt att även den anhörige 

får hjälp i missbruket, som den behöver (Stora AA boken, 1939).  

 
3. Teoriavsnitt 
Föreliggande kapitel innehåller uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilka är Anthony 

Giddens teorier om rena förhållande och intimitetens omvandling, Thomas Scheffs teori om 

skam och stolthet samt George Herbert Meads socialisation. 

3.1 Anthony Giddens 

3.1.1 Det rena förhållandet 

I ett traditionellt samhälle bestod äktenskapet av ett ”kontrakt” som oftast var utifrån 

föräldrars och släktingars önskningar inte av makarna själva. Förhållandet byggde på att 

mannen hade en försörjningsplikt till familjen och kvinnan hade huvudansvaret för hemmet 

och barnen. Nu för tiden inleds äktenskap utifrån den romantiska kärleken, menar Giddens 

(1995). Det rena förhållandet har blivit till ett förhållande som personer ingår och stannar i 

mer eller mindre så länge relationen ger dem emotionell tillfredställelse. Vilket uppnås genom 

nära kontakt med någon annan person (Giddens, 1997). Det rena förhållandet syftar på en 

situation där en social relation etableras för sin egen skull och bibehålls så länge båda parterna 

anser att det ger så mycket tillfredsställelse att de behåller den (Giddens, 1995). Detta 
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förhållande är något man söker sig till på grund av att det kan generera något till de 

involverade parterna. Någon part i det rena förhållandet kan även sträva mot en viss riktning 

för att bromsa en eventuell separation i ett förhållande som till exempel att skaffa barn. Dessa 

drag menar Giddens (1997) är tydligare i ett modernt vänskapsförhållande. Där en vän 

definieras som en person man har ett förhållande till enbart på grund av det utbyte som 

relationen ger. Att man har gemensamma intressen som underlättar vänskapen, men det är 

vänskap endast om kontakten med den andre uppskattas för sin egen skull.  

 

Giddens (ibid) skriver om att det finns en skarp linje mellan att vara vän eller släkting, som 

släkting har man plikt gentemot varandra, även om de försvagas och om de är vaga så kan inte 

släktskapsbanden klippas av, åtminstone inte när det gäller blodsförvanter.  

I det rena förhållandet spelar förpliktelser en central roll och är det som i grunden ersatt de 

yttre förankringarna som nära personliga hade i förmoderna kontexter. Förpliktelse är ett slags 

erkännande till de inre spänningarna som är värda att satsa på åtminstone under en viss 

period. Genom förpliktelser inser de inblandade att de vinner tid, där man får ett 

känslomässigt stöd som varar åtminstone genom vissa av de svårigheter som förhållandet kan 

drabbas av. En person är förpliktigad gentemot en annan när denne av ett eller annat skäl 

beslutar sig för att vara det. Det rena förhållandet kan inte existera utan en påtaglig 

ömsesidighet. Självets reflexivitet skulle kunna skapa en mer precis och insiktsfull 

självkännedom och minskar på så sätt beroendet i nära relationer. Ett fungerande förhållande 

kännetecknas när båda personerna är självständiga och säkra på sitt eget värde. När det inte 

bygger på detta infaller ett förhållande där båda parterna är medberoende. Vilket då gör det 

svårt för någon av parterna att lämna förhållandet när den medberoende personen är den som 

hur mycket han eller hon hatar förhållandet eller är olycklig i det, ändå är psykologisk 

oförmögen att lämna det. Förpliktelser är svårt, för det kräver en ömsesidig allians inom det 

rena förhållandet. Det rena förhållandet är fokuserat på intimitet. Där intimitet är ett sätt att 

försöka att säkra ett meningsfullt liv i en familjär miljö, som inte blandar sig med det större 

systemet (Giddens,1997).  

 

Rainwaters, återkopplar i Giddens bok (ibid) till i sin utveckling av diskussionerna kring det 

rena förhållandet, det tar upp att förhållanden skiljer sig åt. Vissa förhållanden är fulla med 

konflikter, och att bråken och grälen normaliseras genom den emotionella smärta som blir till 

en del av vardagen och att man menar att utan denna smärta skulle förhållandena faktiskt 

kunna upplösas. Dessa förhållanden skiljer sig från de ”livlösa” förhållandena, där det är 

trögheten i förhållandet som gör så att det fortgår, att man är bitter och uttråkad på varandra. 

Man beskriver även ett förhållande som de valt att kalla ” konvenansförhållande” som är en 
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relation där individerna kommit överens om att de ”nöjer sig med” de yttre fördelarna som 

förhållandet ger, eller på grund av de svårigheter som skulle kunna uppträda om förhållandet 

löses upp, eller helt enkelt för att slippa vara ensam. Dessa förhållanden kan man kalla ”låt 

gå” förhållanden, och de står i en skarp kontrast till intima band som kräver en förpliktelse 

gentemot ”förhållandets karaktär” (Giddens,1997). 

Giddens (1995) sammanfattar intim vänskap eller partnerskap som ”ett val mellan två 

människor som förpliktigar sig gentemot varandra att dela en meningsfull livsstil”.  

 
3.1.2 Intimitetens omvandling 

Giddens (1995) skriver att intimitet påstås av vissa att det kan vara förtryckande, och menar 

att visst kan det vara så, om man föreställer sig intimiteten som ett konstant krav på 

emotionell närhet. Men man kan även se den som transaktionell förhandling när det gäller 

personliga band mellan jämlika parter, och då framträder den som något helt annat. 

Intimitetens omvandling innehåller möjligheter att se de potentiellt undergrävande 

inverkningar på de moderna institutionerna, där samhällets känslomässiga tillfredsställelse 

hade den roll som maximeringen av den ekonomiska tillväxten nu har, skulle i största grad 

skilja sig från det samhälle vi idag känner.  

 

Giddens (ibid) beskriver i sin bok Intimitetens omvandling, att begreppet beroende 

ursprungligen knöts nästan enbart ihop med kemiska preparat som alkohol och olika typer av 

droger. ”Efter att fått status av medicinska problem, definierades det som fysisk sjukdom” 

(ibid, s.69). Där beroendet kan ses som ett tillstånd hos organism. Detta begrepp döljer det 

faktum att beroendet är en form av tvångsmässigt beteende. Beroendet påverkar stora 

områden av individens liv, där det ingår beteendeaspekter. Det beskrivs som en 

mönsterbildande vana som man är bunden till, det blir till en tröst för individen. 

 
Giddens (ibid) beskriver beroendets specifika egenskaper genom kicken det är vad individen 

söker när han/hon ser sig om efter upplevelser utöver det vanliga. En upplevelse som skiljer 

sig från det grå och vardagliga, som upplevs som en slags befrielse. I början är denna kick en 

positiv erfarenhet. Sedan har vi fixen, denna form är när en person blir beroende av en 

specifik form av upplevelse eller beteende. Fixen i detta fall gör så ångesten lättar, och är 

psykologiskt nödvändig, men den följs förr eller senare av depression och en känsla av 

tomhet. Beroendeupplevelsen är ett övergivande av jaget, ett tillfälligt uppgivande av den 

reflexiva omsorgen om självidentiteten, som man oftast håller fast vid i det vardagliga livet. 

Individen upplever en känsla av jagförlust som efterföljs av skam och även ångest. Beroendet 

ser vanligtvis inte likadant ut i sitt beteende, utan har en tendens att trappas upp. Som blir till 

ett mönster av negativ återkoppling och det innebär ett ökande i beroendebeteendet som leder 
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till panik och självdestruktivt beteende. Att vara fast i ett beroende upplevs som mycket 

speciellt. Man låser sig fast vid ett visst beteende, det händer att personer som kämpar sig fria 

från ett beroende ofta ersätter det med ett annat som då resulterar i att det blir ett nytt 

tvångsmässigt beteendemönster. Beroendet är funktionellt utbytbart. Det är en slags förlust av 

jaget, och blir till ett självförakt som blir till karaktären i de olika formerna av beroendet. Alla 

beroenden är sjukdomar som angriper självdisciplinen, men avvikelserna i sjukdomarna kan 

gå i motsatt riktning, antingen släpper man taget, eller så håller man fast ännu hårdare.  

Missbruk, beroendet är ett speciellt tillvägagångssätt som individen använder sig av för att ha 

kontroll över sitt dagliga liv, liksom över sig själv (Giddens, 1995).  

”All beroendeform är försvarsreaktioner, och flyktbeteenden, ett uttryck för brist på autonomi 

som kastar en skugga över jagets förmåga. När det gäller smärre tvångsmässigheter kan 

skamkänslorna inskränka sig till milda uttryck för självförklenande, som det självironiska 

medgivandet: Jag tycks ha fastnat i det här. I mera uttalade former av tvångsmässigt 

beteende är hela jagets integritet hotad.” (ibid, s. 73).  

 
Giddens (1995) beskriver den medberoende som en som bryr sig om, och har behov av att ge 

näring åt andra. Den medberoende vill ”rädda”, och kan ses som en möjliggörare i 

sammanhanget, en person som medvetet eller omedvetet uppmuntrar missbrukaren i dennes 

beroende. En medberoende person är någon som upprätthåller den ontologiska känslan av 

trygghet behöver en annan individ, eller flera individer för att dennes önskan ska 

upprätthållas. Man är inte säker på sig själv utan att man är upptagen av att tillgodose andras 

behov. Den medberoende relationen till en annan människa är psykologiskt bunden som styrs 

av den andres handlingar som något tvångsmässigt. Giddens (1995) använder sig i detta 

sammanhang av termen fixerad relation där han menar att relationen är föremål för missbruk. 

I denna relation bygger inte individen upp sin relation till en annan människa kring 

missbruket, utan här behöver individen själva relationen för att känna trygghetskänslan som 

annars inte skulle infinna sig. ”Den mest godartade formen av fixerad relation är den som 

bygger på inrotade vanor” (ibid, s. 85).  

 

En fixerad relation bygger på ett tvångsmässigt beroende mer än på ett medberoende. Ingen 

av dem de berör kan identifiera sig som missbrukare, men båda parterna är beroende av en 

bindning som antingen handlar om rutinmässig förpliktelse eller ett destruktivt beteende för 

dem de berör. Ingen av de inblandade inser sitt beroende till någon annan. Det finns olika 

typer av beroende bindningar, den första ger utrymme för den lyhördhet inför jaget och den 

andra som är av så central betydelse för den rena relationen, i den andra dränker 

självidentiteten antingen i den andra parten eller i fixerade rutiner, i den tredje bindningen så 
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förhindrar det öppnandet av sig själv gentemot den andra som är en förutsättning för intimitet, 

och i det fjärde menar Giddens (1995) att det har en tendens att konservera ojämlikhet mellan 

könen och sexuella praktiker.   

Att vara och leva som medberoende, är att finna sin identitet via andras handlingar och behov, 

det innebär att jaget har en tendens att smälta samman med den andra personens jag, eftersom 

missbruket är en av de största källorna i dessa förhållanden att känna en ontologisk trygghet. 

Ett sätt enligt självhjälpsgrupper är att lära sig ”släppa taget”, genom det upphör man med att 

kontrollera andra, något som är typiskt för en medberoende. Den medberoende uppmuntras att 

försöka frigöra sig från sin missbrukare genom att bryta ”kontraktet” (Giddens, 1995).  

 
3.2 Thomas Scheff 

Socialpsykologen Thomas Scheff problematiserar emotionernas innebörd i relation till 

ursprung och etablering av sociala problem. Enligt honom är säkra sociala band den kraft som 

håller samman individerna i ett samhälle. Dessa band får varken vara för korta eller för långa. 

Är de alltför korta blir individerna väldigt beroende av varandra och får ringa frihet att 

utveckla någon individualitet. Är banden för långa blir individerna det enda viktiga. 

  

Enligt Scheff påverkas emotionerna med omgivningen. Skam är, enligt Scheff, 

huvudemotionen. Detta för att skam har fler sociala och psykosociala funktioner än andra 

emotioner, menar han. Scheff hävdar att skammen är vår moraliska kompass. Han menar att 

skam betraktas som ett viktigt element i individens känsla av moral. Den spelar en stor roll 

när det gäller att reglera uttryck för andra emotioner som exempelvis ilska, rädsla och kärlek. 

I vilken utsträckning individen vågar visa sina känslor beror på om denne skäms för dem eller 

inte. Om individen skäms för att visa rädsla hålls rädslan tillbaka och blir undertryckt, (Scheff 

i Dahlgren & Starrin, 2004). 

I relation till andra känslor är skammen överordnad och kan sätta igång 

bortträngningsprocesser: Människor vill inte uppleva skam då det är obehagligt och tränger 

därför bort känslorna. Ibland kan en ond cirkel uppstå: Man skäms för att man skäms, hävdar 

Scheff. 

Rädsla och självdestruktivt beteende många gånger grundar sig på skamkänslor, menar Scheff. 

Om skamkänslan beror på att vi känner att vi själva har gjort fel kan den övergå i skuldkänslor. 

Skuld hör ihop med våra handlingar och indikerar att en kränkning av våra värderingar, normer 

eller regler har ägt rum, (Scheff i Dahlgren & Starrin, 2004). 

 
Det finns olika sorters skam och att dessa även kan uppkomma på olika sätt. Skam kan 

orsakas av yttre omständigheter eller överföras från föräldrar till barn. Det är under uppväxten 
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nödvändigt för oss att vistas i en respektfull och hälsosam miljö som präglas av ömsesidig 

hänsyn. Om familjesystemet är respektfullt ses barnen som egna individer med egna liv. Om 

barnen gör fel talas det öppet om det och den som handlat felaktigt får ta ansvar för sina 

handlingar. I skamfyllda familjer är gränserna däremot oklara eller överdrivet hårda då 

föräldrarna är rädda att förlora kontrollen. Om barnen gör fel angrips både deras handlingar och 

person. Problem som uppkommer förnekas och klaras därför aldrig upp. I familjer som präglas 

av skam upplever individen ständigt att hans gränser kränks och det kan leda till att han 

antingen blir osäker och tillbakadragen eller aggressiv. Individer som känner att de inte kan leva 

upp till omgivningens förväntningar blir ofta aggressiva gentemot vänner, föräldrar eller lärare. 

Individer som bär på känslor av skam eller skuld oftare än andra visar sin ilska på ett mer 

direkt sätt. Genom att vända skammen utåt och istället visa ilska känner individen att den 

återfår kontrollen. Ilskan gör att individen inte behöver fokusera på den negativa självkänsla 

som skammen ofta ger upphov till, (Scheff, 1990). 

Scheff menar att skam oftast uppstår i situationer som innebär ett verkligt eller inbillat hot 

mot våra sociala band och ger då en signal om att det kan finnas problem i relationen. Både 

skam och skuld fungerar således som instinktiva signaler både för individen själv och för 

omgivningen och talar om för de inblandade hur väl deras sociala band fungerar (ibid). 

 

Scheff hävdar alltså att skam är en process och ett reglerande verktyg i sociala sammanhang. 

Som process börjar skam med en fysiologisk fas och utvecklas till en kognitiv fas. Den 

kognitiva fasen avslutas med ett beslut då individen väljer hur han/hon ska hantera känslan. 

Då upplevelsen inte kan accepteras handlar valet om fyra försvarstekniker: tillbakadragande, 

undandragande, attack mot andra eller attack mot självet. 

Tillbakandragande ingår alltid i skamreaktionen och visar sig genom en önskan att försvinna 

ur synhåll, leva med förminskad profil, etc. Undandragande är ett tecken på den plågsamma 

upplevelsen av skam då självbilden upplevs vara hotad. Undvikande av skam eller en vägran 

att uppleva känslan är signalement för den undandragande reaktionen. Attack mot andra tar 

plats då känslan av personlig underlägsenhet omformuleras i förhållande till andra, bland 

annat genom tillskrivningen av egenskaper. Attack mot självet tar sig uttryck i en 

förminskning av det egna värdet och överdriven konformism, (Scheff, 1990). 

 

Sammanfattningsvis bygger Scheff sin teori på antagandet att människan är socialt beroende 

och att individen utvecklas genom social interaktion. Skam är ett resultat av bristande 

kommunikation och samklang och utgör ett hot om isolering, alienation. Detta applicerar 

Scheff på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.  
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3.3 George Herbert Mead 

Socialisation är något som ständigt pågår i våra liv och som innebär att vi införlivas i en 

kulturell gemenskap. Enligt Mead utvecklar vi jaget genom socialisation där vi tillsammans 

med andra individer upptas i en social gemenskap.  

Jaget är något som har en utveckling; det finns inte där till att börja med, vid födelsen, utan 

uppstår i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, d v s utvecklas i individen som ett 

resultat av hans relationer till denna process i dess helhet och till andra individer inom denna 

process, (Mead, 1976). 

 

Denna symboliska interaktionism berättar om att människans ”jag” och medvetande uppstår 

och omskapas i interaktion med andra människor. I den fulla utvecklingen av jaget beskriver 

Mead två generella stadier. I det första stadiet utgörs individens jag av en spegling av andras 

attityder gentemot henne/honom. De signifikanta andra är i detta stadium framför allt de 

närmaste så som föräldrar, syskon och närstående släktingar. Ett barn som växer upp utan 

tillräcklig erfarenhet av primärgruppssamvaro inte blir helt och fullt mänsklig. Mead betonar 

fostran inom familjen som den primära socialisationen och internaliseringen av normer och 

värderingar utanför familjen som den sekundära socialisationen. Under den primära 

socialisationen som är viktigast för en individ överför den signifikanta andra som på detta 

stadium i första hand består av familjen, samhällets normer och värderingar till barnet. Mead 

menar att dessa signifikanta andra påtvingas honom. Deras definitioner av hans situation 

uppställs för honom som objektiv verklighet. Han föds sålunda inte bara in i en objektiv social 

struktur utan också en objektiv social värld, (Mead, 1976). 

 

Det som här får gå under beteckningen objektiv social struktur är de normer och värderingar 

som den signifikanta andra påtvingar barnet. Påtvingar, innebär att det för barnet inte existerar 

några möjligheter att välja sina signifikanta andra. Med anledning av detta förekommer det 

därför heller inte något identifikationsproblem under den primära socialisationen. Individens 

situation som definieras av de signifikanta andra uppställs för henne/honom som objektiv 

verklighet. Socialpsykologin som Mead representerar hävdar bestämt att en individs beteende 

bara kan förstås utifrån den grupp individen är medlem av. Mead beskriver individens 

beteende som en del av en helhet där mönster i hela gruppen finns med i de individuella 

handlingarna. Eftersom barnet internaliserar och övertar signifikanta andras roller och 

attityder och gör dem till sina egna sker också en spegling av andras attityder gentemot 

henne/honom. Det innebär att barnet uppfattar sig självt så som andra ser på henne/honom.  



 13 

Individens första värld konstrueras under den primära socialisationen och denna socialisation 

upphör, enligt Mead, när den generaliserande andre har etablerats i individens medvetande. 

Det är då som den sekundära socialisationen tar vid och individen tar intryck av fler 

medlemmar än de allra närmaste. Den generaliserande andre finns inte som en person utan 

som summan av många. Individen införlivar de mönster som han/hon urskiljer i gruppens 

beteende och gör dem till delar av den egna identiteten. Det som införlivas under den 

sekundära socialisationen är lättare att upphäva än det som införlivas under den primära 

socialisationen eftersom individen ideligen i vuxen ålder stöter på nya människor. Det är 

också anledningen till att den sekundära socialisationen aldrig slutförs, (Mead, 1976).  

 
4. Metod 
4.1 Tolkningsansats 

Den tolkningsansats som vi har tänkt använda oss av i vår studie är hermeneutiken som 

betyder tolkningslära eller förståelselära. Hela tiden jämför man delar av en helhet där delen 

påverkas av helheten liksom helheten påverkas av delen i den hermeneutiska spiralen. Utifrån 

våra intervjuer så innebär denna tolkningsansats att vi som forskare skapar en 

helhetsuppfattning av varje intervju som är meningsfull. Syftet med tolkningen är att öka 

förståelsen för en specifik situation. Hermeneutik handlar om att tolka och förstå människors 

vardag och livsvillkor. Det är först när man når förståelse av någon annans upplevelsevärld 

som man kan förstå hur denne har upplevt sin situation, (Allwood & Erikson, 1999). Den 

hermeneutiska tolkningsprocessen innebär att man gör möjliga tolkningar av materialet fram 

och tillbaka mellan del och helhet tills man har funnit den tolkning om en handling eller en 

utsaga som framstår som mest rimlig. Då har oklarheter och tvivel suddats ut och 

motsättningar förklarats, (Allwood & Erikson, 1999). Som vetenskapsteoretiskt synsätt 

handlar hermeneutiken dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av 

själva förståelsen och dess villkor. Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller 

fördomar. Med det menas de kunskaper en uttolkare redan har, som blir bakgrunden till 

hans/hennes tolkning av ett fenomen, (Allwood & Erikson, 1999). Utgångspunkten i den 

hermeneutiska tolkningsmodellen är att forskaren alltid har en förförståelse och utifrån den 

börjar vägen mot ökad kunskap. 

 
4.2 Förförståelse  

Vår förförståelse innan denna studie påbörjas är lite annorlunda. En av oss är anhörig till 

missbrukare, medan den andra inte har direkta erfarenheter med missbrukare. Därför har vi 

tänkt att var och en av oss presenterar sin förförståelse.   
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Malins förförståelse 

Eftersom jag har egna erfarenheter av hur det är att vara anhörig till missbrukare, så vet jag att 

jag kommer att känna igen känslan de beskriver utifrån deras roll till missbrukaren. Mina 

erfarenheter är att man inte berättar att man är anhörig, till vem som helst, man känner skam 

och skuld genom att man tror att den man berättar det för ska döma en som person genom att 

tex säga ”varför gjorde du inget?” eller än värre ”varför tog du inte bara flaskan ifrån 

honom/henne?” ”hur kunde du stanna kvar?” ”stackars dig”. Ibland försöker de även 

identifiera sig med en genom att säga ”hade det varit jag, hade jag gått…”. Jag vet att det är 

svårt att ha rollen som anhörig, jag har den ju själv, den finns alltid med mig i min ryggsäck 

oavsett vad jag tar mig för i livet. I mitt liv som anhörig har jag mött både de som har visat en 

förståelse och acceptans för mig som person, men oftast har jag mött dem som är ovetande 

och okunniga och på så sätt även dömande i vad de säger, hur de är gentemot mig… dem 

väljer jag bort av erfarenhet. Har nu även kommit så pass långt i min roll som anhörig att jag 

försöker skjuta ifrån mig sjukdomen, det är inte min sjukdom och mina känslor missbrukaren 

försöker ”ge till mig”. 

 

Därför i min förförståelse vet jag att rollen som anhörig inte är lätt, man tar lätt på sig 

missbrukarens känslor. Genom flera år har jag även ”skyddat” missbrukaren på så sätt att jag 

sagt lögner för att denne eller för den delen även jag, inte ska råka illa ut. Att man blir dömd 

av andra för att man har missbruk i sin närhet är inte alls ovanligt. Att växa upp bredvid ett 

missbruk är jätte tufft, då man ibland får vara förälder åt sina egna föräldrar, trots att man bara 

är barnet. Ens barndom tas ifrån en. Som anhörig ”sopar man rent mattan” för den som 

missbrukar, man serverar allt åt dem på ett ”silverfat”, skulle jag vilja säga, så länge man inte 

är medveten om det som händer. Man skyddar och ljuger för vänner och bekanta runt omkring 

en, det ingår i ens vardag, och man tror att man gör det rätta för den som missbrukar, nu vet 

jag att det är bättre att göra det svårare för dem genom att inte skydda dem, ljuga och 

manipulera sin värld. Men när man är mitt upp i det, så bara rullar det på. Min vardag var 

uppbyggd av lögner när det kretsade kring missbrukaren, allt för att skydda min närmsta, och 

mig själv. Man har ett behov av att kontrollera sin vardag, och även att man om det inte blir 

som man tänkt så har man satt upp ett skydd gentemot omvärlden… på detta sätt blir man 

även isolerad ifrån andra, genom att avståndet ökar ju längre missbruket pågår i en familj. Till 

slut kommer man dit då man inte orkar längre… 

Jag vet även att det finns ingen som kan förstå en anhörig/medberoende så som en annan 

anhörig/medberoende gör, men vi vill på ett konkret och enkelt sätt försöka belysa 

problematiken man stöter på som anhörig till en missbrukare. 
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Mirnas förförståelse 

Min förförståelse innan denna undersökning påbörjas är de erfarenheter eller informationer 

som jag har fått till mig genom vissa kontakter som jag har haft med några anhöriga som har 

växt upp i en missbrukar familj. Av dessa få kontakter som jag har haft i mitt liv med 

anhöriga till missbrukare så vet jag att det är jätte svårt att vara anhörig till missbrukare. 

Anhöriga till missbrukare upplever sorgen, skammen och ilskan. En sådan person saknar lugn 

och trygghet. Missbruket påverkar deras liv. Anhöriga lär sig förneka känslor och intryck. De 

lär sig i tidig ålder att inte prata om problemen i familjen, för att inte störa. De är lojala mot 

sina målsmän och drar sig för att tala med någon utanför familjen.  

De som är involverade i problemet pratar inte om vissa saker. Det innebär att de bär inom sig 

en stor skrämmande hemlighet som inte ens i familjen talas om. Detta gör hemligheten 

skambelagd. De får lära sig att inte tala om det som alla i familjen känner. Detta leder till en 

svårighet att skilja mellan lögn och sanning. De kan börja ljuga om små och stora saker, även 

sånt det inte behöver ljuga om. Tystnade kan också finnas bland grannar, arbetskamrater och 

släktingar. Omgivningen känner på sig och vet egentligen, men ingen uttalar att personen eller 

personerna missbrukar. Det blir därför svårt att hjälpa dem eftersom omgivningen ofta inte vet 

om problemen. Livet för anhöriga till missbrukare ofta betyder problem som social skam, 

skuld, minskning av sociala kontakter, bråk, försämrat samliv, otrohet m.m.  

 

Jag har också en förförståelse att anhöriga till missbrukare tycker ofta mer om att dra sig till 

kompisar som har det likadant som de har hemma. På så sätt kan de kanske vara mera sig 

själva både hemma hos dem och utanför hemmet. På något sätt så skapar de trygghet i 

otryggheten och otrygghet i tryggheten. Jag menar att när de befinner sig hos sina kompisar 

som har, i deras tycke, kärleksfulla hem så känner de det bara fel. De vill visserligen ha det 

som finns där, men de känner att det är inte deras. De känner sig otrygga i den verkliga 

tryggheten av flera orsaker. En annan sak som kan vara otryggt för dem i dessa hem, är frågan 

som kan ställas från kompisens familj om hur ”de mår” m.m. Sådana frågor vill de ju absolut 

inte ha. Medan hos kompisarna som upplever samma problem är det ingen som kan ställa 

sådana frågor. Alltså det finns ingen risk att förhoppningar och drömmar skulle väckas, som i  

sin tur kan tas ifrån dem. 

 
4.3 Val av metod 

Man kan använda sig av två metoder för att genomföra en undersökning: kvalitativ och 

kvantitativ metod. Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden där 

frågeundersökningen genomförs via intervjuer. Anledningen till att vi inte har använt den 

kvantitativa metoden beror på att den inte går in på djupet och håller en distans till 
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intervjupersoner. Samt att kvantitativa metoden använder sig av frågor som mäter fakta.  

Val av metoden bör göras utifrån det formulerade syftet och frågeställning som man vill 

undersöka det vill säga att det valda problemet bestämmer den metodologiska inriktningen. 

I vår uppsats använder vi alltså den kvalitativa metoden baserad på öppna intervjuer.  

Vi tycker att användandet av kvalitativ metod i vår undersökning har en viktig fördel. Genom 

att använda oss av intervjuer kan vi få en djupare förståelse för det vi undersöker och en 

helhetsbild av intervjupersonernas livsberättelser. Samt att närhet och tillit, som kan skapas 

mellan intervjupersonerna och oss, ger möjlighet att kunna styra vår medverkan, (Holme & 

Solvange, 2002). 

 

Vi är medvetna att den kvalitativa metoden har både en styrka och en svaghet. I den öppna 

intervjun har vi större möjlighet att undvika feltolkningar och missförstånd, och att intervjun 

kan ge ny kunskap om sådant som man inte kan förutsäga och som datainsamling inte 

nämner, vilket är en styrka i denna metod. Holme & Solvange (2002) skriver att det är viktigt 

att sätta sig in i undersökningspersonernas situation och komma dem in på livet för att få 

större kunskap och förståelse.  

 

Medan svagheten med denna metod är att det kan uppstå problem i relationen mellan 

undersökningspersonen och oss. Under intervjun kan undersökningspersonen ändra sitt 

beteende på det sätt att personen inte ger uttryck för vad den verkligen känner och tänker, 

detta kan bero på att de tror att forskaren förväntar sig ett visst beteende. Forskaren ska vara 

medveten om att detta kan uppstå och ska försöka få fram undersökningspersonens egna 

uppfattningar för att få giltig information, (Holme och Solvange, 2002). Vi har en förväntan 

att de vi intervjuar är uppriktiga och ger oss ärliga svar, men vi kan ju inte veta hur 

sanningsenliga svaren är. Genom ökad förståelse och att man kommer närmare 

intervjupersonerna, finner vi den kvalitativa intervjun är det bästa redskapet för vår 

undersökning. 

 
4.4 Datainsamlingsmetod 

Vi använde oss av ostrukturerade intervjuer som kvalitativ datainsamlingsmetod, där 

intervjupersonerna fick möjlighet att återkomma till och utveckla tidigare svar.  

Våra intervjuer var standardiserade vilket innebär att vi ställde exakt samma frågor till våra 

intervjupersoner. Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga). Innan intervjun påbörjades 

fick intervjupersonerna en inblick i vad det var för frågor som skulle behandlas.  

Vi valde att intervjua personer som direkt berörs av det vi är intresserade att undersöka.  
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Från början valde vi att använda oss av gruppintervjuer, men sedan ändrade vi vårt val 

eftersom vi är intresserade av varje individs unika livsberättelse. Eftersom vår strävan är att 

undersöka vilka konsekvenser man får av att ha levt med missbrukare är vi intresserade av 

intervjupersonernas tankesätt, känslor och åsikter och resonemang. Detta kan vi få genom att 

framförallt ställa frågor och lyssna, tycker vi.  

4.5 Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner efterfrågades personer som var i vuxen ålder och hade växt 

upp eller haft nära relationer med personer som missbrukade. Dessa personer skulle kunna ge 

en utförlig beskrivning av sina erfarenheter samt vara personer som idag hade ett någorlunda 

stabilt liv. Vi har haft ett viktigt betänkande att intervjupersonerna skulle kunna ha någon 

behållning av intervjun, och att de skulle finna det givande att tala om sina erfarenheter av 

uppväxten präglat av missbruket.  

 

Då vi använder oss av kvalitativ metod baseras vår undersökning på strategiskt urval där vår 

målgrupp består av personer som hör an till missbrukare. En av oss har en granne som är 

anhörig till en missbrukare. Hon besökte grannen där hon frågade henne om hon var 

intresserad av att delta i vår undersökning. Hon använde sig även av snöbollsmetoden, vilket 

innebär att man vänder sig till intervjupersonen för att få tillgång till fler intervjupersoner, 

vilken i sin tur kan leda till nya kontakter. Genom den första intervjupersonen fick hon 

tillgång till de fyra andra intervjupersoner. Den andra av oss är ju anhörig till missbrukare, 

och har deltagit i en del självhjälpsgrupper genom åren som anhörig till missbrukaren. Hon 

tog kontakt med en anhörig som hon antog hade ett behov av att prata om det, och fick napp 

direkt, därefter gick det relativt lätt, det var många som ville berätta och dela med sig av sina 

erfarenheter, den ena efter den andra hörde av sig och ville delta. Men de undrade samtidigt 

vad de skulle kunna bidra med till vår uppsats. När det var dags för den sista intervjun stötte 

hon på problem, först så uteblev den anhörige till avsatt tid, därefter bestämdes det ett nytt 

möte, och den anhörige lämnade återbud samma dag. Hon tog då kontakt med tre reserver 

som blivit tillfrågade innan vi gav oss ut på fältet om de kanske kunde tänka sig att medverka 

om det blev aktuellt, en via mail, en via telefon (telefonsvarare), och en åkte hon hem till, 

varav den hon åkte hem till ville självklart vara med och bli intervjuad. Denne anhörige 

menade även att ett tillfrisknande i processen är att föra budskapet vidare, vilket den ansåg sig 

göra genom att medverka i vår forskning. Fördelen vi såg med denna person var att det är en 

före detta aktiv missbrukare, som har från att varit missbrukare tagit steget till att bli anhörig 

istället. Men vi vet inte heller vad intervjun som uteblev hade kunnat bidra till, då hon inte 

deltog. Tio personer totalt deltog i vår intervjuundersökning. 
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Vår undersökning har fokus på vilka konsekvenser uppväxten eller i missbrukarförhållanden 

kan ge i ens framtida liv. Därmed utgår vi ifrån vuxenperspektiv. Med vuxna menar vi 

personer från 25 år och uppåt. Vi har eliminerat barnperspektivet eftersom detta är ett ämne 

som kan vara känsloladdat. Samt för att kunna utgå ifrån barnperspektiv måste man begära in 

föräldrarnas samtycke vilket kan ta tid, medan vuxna själv tar ställning till om de vill delta i 

intervjuerna. Vi vände oss till vuxna individer oavsett kön då vi inte är intresserade av om det 

kan förekomma skillnader mellan kvinnor respektive män. Vi har inte heller tagit hänsyn till 

etnisk bakgrund då vi inte är ute efter att belysa kulturella skillnader. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Innan vi började med våra intervjuer pratade vi oss samman för att vara på det klara vad var 

och en av oss ville få ut i vårt grupparbete. Menade vi samma sak i vårt syfte med uppsatsen? 

Vi insåg att vi var eniga i vårt val av intervjupersoner. 

I första hand funderade vi på att utföra intervjuerna tillsammans men efter många 

diskussioner fick vi ett förslag av vår handledare att dela upp intervjuerna mellan oss. Så att 

var och en genomför fem intervjuer. Och det blev så, var och en av oss intervjuade fem 

personer. Detta eftersom vi anser att ämnet kan vara känsligt och vi ville inte sätta 

intervjupersonerna i en obehaglig situation samtidigt som tiden är knapp och man ska hinna 

tala om mycket på viss tid. Vi insåg även att skulle det bli problem att hitta intervjupersoner 

så skulle en av oss kunna fungera som en ”gatekeeper” som skulle göra det lättare för oss att 

komma in i gruppen. Vi behövde inte använda oss av detta knep då vi tycker att alla vi fick 

kontakt med verkade vilja berätta sin livshistoria. 

 
Intervjuer tog ungefär 30 – 60 minuter var. Som utgångspunkt hade vi en intervjuguide, 

indelad i teman, men vi var inställda på att vara flexibla och låta respondenterna prata fritt och 

utveckla sina tankegångar. Intervju personerna höll sig till frågorna vi gjort. Samt pratade de 

spontant om hur de upplevde deras situation. Vi upplevde att intervjupersonerna var 

intresserade att svara på frågorna och tog inte avstånd från någon fråga.  

 
Platsen där intervjuerna ägde rum bestämdes i första hand av intervjupersonerna där de fick 

komma med egna förslag. Nio av intervjupersonerna intervjuades i deras eget hem, och en 

genomfördes på ett annat avskilt och avslappnat ställe detta skedde genom personliga möten. 

Vi hittade en tyst plats där vi förblev ostörda. Vi var medvetna om att platsen kunde medföra 

vissa störande moment under intervjun men det visade sig vara en bra lösning trots allt. Vad 

vi kan tycka är av vikt att ta upp är att de tio informanterna inte ville bli inspelade på band, 

varav vi fick låta bandspelaren vara avstängd under hela intervjun med respekt för den vi 

intervjuade. På detta sätt kan vissa saker de ha sagt ”fallit” bort i empirin, om det påverkar 
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syftet med vår uppsats vet vi inte, då våra informanter har varit samarbetsvilliga på så sätt att 

de avslutat intervjun med att säga att vi när som hels om det skulle vara något vi undrade 

över, kunde ta kontakt med dem igen. De empiriska materialen som vi fick tillgång till under 

intervjun valde vi att renskriva i direkt anslutning efteråt på data.  

Risken vi kan se med vårt tillvägagångssätt är att det kan vara svårt att vara objektiv då den 

insamlade empirin handlar även om vad som sker i mötet mellan den av oss som intervjuar 

och intervjupersonen. 

Intervjuerna resulterande totalt i cirka sju och en halv timmes livsberättelse och 

transkriberingen gav 32 sidor text. Då vi intervjuade var för sig läste vi igenom varandras 

transkribering och lyfte fram de teman som var realistiska för vår undersökning för att vidare 

kunna utföra analysen. 

 
Under arbetets gång har vi delat upp materialet och därefter diskuterat vilka delar som ska 

behandlas. De teman som vi använde i vår intervjuguide handlar framförallt om 

intervjupersonernas bakgrund och uppväxt, problems upplevelse, vilken relation de har till de 

missbrukarna idag och deras överlevnadsstrategi. Till analysen använder vi samma teman.  
 

4.7 Etiska aspekter 

Vår strävan gällande intervjuerna vid genomförandet av denna uppsats har varit att göra den 

så behaglig som möjligt för de inblandade. Vid varje intervjutillfälle har vi kortfattat berättat 

om oss själva, var vi studerar och syftet med uppsatsen.  

Deltagarna i uppsatsen har själva fått bestämma över sin medverkan. Vi ville att 

undersökningen ska bygga på frivillighet för individen och med tanke på detta upplystes 

intervjupersoner om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att vara anonyma. Vidare 

talade vi om att all information och uppgifter som uppkommit vid intervjutillfällen kommer 

att behandlas konfidentiellt och används endast som uppsatsändamål. Vi har haft som mål att 

inte pressa intervjupersonerna på något sätt.  

Intervjupersonerna hade en önskan att vi inte använder deras namn i undersökningen. Därför 

har vi valt att döpa dem till alfabetisk ordning (från A-J).  
 
4.8 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan diskuteras utifrån validitet och reliabilitet: 

4.8.1 Validitet 

Enligt Trost (1997) förutsätter kvalitativa studier processer och förändringar till skillnad från 

kvantitativa studier som med reliabilitet eller tillförlitlighet avser att en mätning vid en viss 

tidpunkt skall ge samma resultat vid en upprepad mätning. Validitet eller giltighet i kvalitativa 

studier innebär att man verkligen har undersökt det som var planerat att undersöka, (Trost, 
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1997). Validitet har med giltighet att göra. Det vill säga att den visar oss precis hur världen 

ser ut, (ibid). I vår undersökning har vi strävat efter att förstå hur våra informanter tänker och 

känner och hur deras situation ser ut. Vi har strävat efter att få hög validitet och kunna besvara 

vår frågeställning med exakta svar som möjligt och undvika missförstånd. Vi har varit lyhörda 

och uppmärksamma under intervjuerna och har försökt se till att förhållandena varit desamma 

för alla informanter med tanke på tillförlitligheten, (ibid). Vi bedömer att graden av 

tillförlitlighet och validitet i det insamlade intervjumaterialet är hög. Vi bedömer att kvalitativ 

intervjumetod är mest lämpad för vår undersökning eftersom det vi vill undersöka inte kan 

mätas i siffror utan handlar om subjektiva upplevelser. Vi tycker även att intervjuerna gav 

både bred och djup information om det vi är intresserade av, vilket vi anser har grund i att vi 

båda haft goda samtalsfärdigheter och god intervjuteknik.  

 
Intervjuguiden förhöjer undersökningens validitet då frågeställningarna besvarar det som 

undersöks genom intervjupersonernas berättelser, tankar och känslor. Alltså om forskarens 

frågeställningar inte varit besvarade betyder det att han har forskat utanför det 

problemområdet som han i början avsåg att undersöka och då kan man säga att studiet inte har 

någon validitet, (ibid). Genom att vi använde oss av intervjuguide hade den intervjuade 

möjlighet att ställa frågor om det som var oklart och missförstånd kunde därför lättare 

undvikas vilket leder till en högre validitet. Vi är medvetna om första intrycket 

intervjupersonerna får av forskaren kan också förändra validiteten. Intervjupersonen kan hålla 

distans under intervjun och inte vara ärlig och öppen i sina svar. Då intervjupersonen deltog 

frivilligt i undersökningen och hade rätt att avstå från den anser vi att validiteten på det sätt 

kunde förstärkas. 

4.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att man strävar efter att de fakta man får fram genom studier av 

verkligheten ska vara motståndskraftig mot slumpinflytelser hävdar Patel & Davidson (2003). 

För att den undersökning som vi ska göra ska kunna upprepas av andra personer, är det viktigt 

att man är systematisk och noggrann i sina undersökningar och i sina beskrivningar av dessa, 

(Patel & Davidson, 2003). Detta innebär att om våra resultat ur intervjupersonernas berättelser 

ska vara reliabla (trovärdiga) måste de vara relevanta för vår problemställning. Ett bra sätt 

som kan visa en öppenhet inför trovärdigheten är då att vi i avrapporteringen anger hur vi 

ställt våra frågor och följdfrågor, vilket vi gör genom att tillföra intervjumall som bilaga. Och 

om undersökningen utförts på ett korrekt sätt kan vara svårt att uppnå till hundra procent i en 

kvalitativ undersökning eftersom intervjuarnas kön, ålder, etniska bakgrund och andra 

personliga faktorer kan påverka de svar respondenterna ger. Vidare kan respondenterna vara 
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noggranna om att göra ett gott intryck och svarar kanske därför med det som de tror att 

intervjuaren vill höra. 

 

Vi är medvetna om att valet av metoden begränsar oss till en mindre grupp av människors 

åsikter då vi enbart har intervjuat 10 personer, medan en kvantitativ metod hade haft 

möjlighet att undersöka flera personers åsikter. Detta kan påverka reliabiliteten då vi 

förmodligen inte kommer att kunna få upprepade resultat eftersom undersökningen bygger på 

få intervjuer. Vidare är det inte självklart att undersökningen gett samma resultat om den hade 

gjorts på nytt, gett samma resultat eftersom varje människa är unik. Deras känslor och åsikter 

kan förändras, det kan vara svårt att upprepa undersökningen på exakt samma sätt. 

 

5. Resultatredovisning 
Här följer det framkomna resultatet från intervjuerna med de personer som varit anhöriga till 

missbrukare. Vi inleder den empiriska delen genom att kortfattat presentera våra 

intervjupersoner. Sedan fortsätter vi redovisa vårt resultat genom att följa de tre teman: 

problems upplevelse, relation/familjen och överlevnadsstrategi. Som vi har redan nämnt hade 

intervjupersonerna en önskan att vi inte använder deras namn i undersökningen. Därför har vi 

valt att döpa dem till alfabetisk ordning (från A - J). 

 
5.1 Bakgrund och Uppväxt 

Person A är 31 år gammal. Den här personen kommer från en familj med ett syskon där 

pappan missbrukade alkohol. Person A är det äldsta barnet i familjen.  

Person A minns att han var sex år gammal när han förstod att hans pappa var alkoholist. Men 

i den här åldern så har han inte klara minnen av sin pappa som berusad. De starka minnena 

har han från tio års ålder.  

 
Person B är 27 år gammal. Hon kommer från en familj med två systrar där mamman 

missbrukade alkohol. 

Person B minns att hon var nio år gammal när hon förstod att hennes mamma missbrukade 

alkohol.  

 
Person C är 32 år gammal. Han har vuxit upp i en familj som består av pappa (som 

missbrukade alkohol), mamma och han som är det enda barnet i familjen. Person C upptäckte 

att hans pappa var missbrukare när han var nio år gammal. Det var då pappan brukade komma 

hem med en påse full med flaskor, säger han. ”Jag minns att pappa brukade sitta runt 

köksbordet och dricka tills flaskan blev tom”, säger han. Då visste han att det inte var 

normalt. ”Jag visste då att det var onormalt att dricka så mycket dagligen”, berättar han. Det 
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var också en annan sak som anade honom då. Han berättar att hans mamma brukade bråka 

med honom om samma problem. ”Mamma bråkade alltid med pappa. Jag minns att hon 

brukade säga till honom att han dricker jätte mycket och att han borde försöka sluta med det 

för min skull”. Då tänkte han varför hans mamma skulle bråka med pappan och säga det hon 

brukade säga till honom om det var normalt, säger han. 

 
Person D är 27 år gammal. Hon har vuxit med hennes mamma, pappa (som missbrukade 

alkohol), och hennes tre syskon. En äldre bror (som också missbrukade alkohol) och två yngre 

systrar.  

Då person D var tio år gammal upptäckte hon att hennes pappa alkoholiserade. ”En dag kom 

min pappa hem hel berusad”, berättar hon. Då började han skrika på hennes mamma och 

bråka med henne. Efter det satte han sig i vardagsrummet och drack själv trots att han var full. 

Då kände hon att detta var onormalt. Hur kunde han dricka mer trots att han var full? undrade 

hon då. Han upprepade det här beteendet flera gånger, då blev hon säker på att hennes pappa 

var alkoholmissbrukare.  

Person D berättar att hon såg hennes pappa dricka dagligen. Han brukade sitta själv och 

dricka varje dag utan sällskap. ”En dag satt min pappa själv och drack som vanligt. Min store 

bror tyckte synd om honom denna dag. Så gick han till honom och satte sig där för att hålla 

sällskap. Min brorsa satt där och tittade på TV. Då bjöd pappa honom på en flaska. Min bror 

förnekade inte. Han drack och drack denna dag tills att han blev full”, berättar hon. hennes 

bror var 17 år gammal då. Sedan dess märkte hon att både pappan och brorsan satt dagligen 

tillsammans och drack tills de blev berusade. 

 
Person E är 46 år gammal. Hon är en kvinna som levt med en alkoholist under 17 år. Person E 

lever idag med sin enda dotter som är 21 år gammal. 

Person E är uppväxt med båda sina föräldrar och två syskon: En större bror och en yngre 

syster. Hon berättar att hon minns att hennes familj hade inget socialt umgänge. Mamman var 

lärare och var alltid upptagen med hennes förberedelser inför lektioner och pappan drev ett 

eget företag och var också alltid upptagen med hans beräkningar. Därför, säger hon, både 

syskonen och hon hade svårt att knyta relationer till andra människor.  

Person F, är 27 år, har vuxit upp med en mamma och en pappa och två syskon, och är före 

detta sambo med en bland missbrukare, de har ett barn ihop. Sin uppväxt anser hon var 

mycket kärleksfullt, där förekom aldrig några bråk, förutom syskon bråk i och för sig… hon 

kände sig alltid trygg i sin familj. 

 
Person G, är 37 år och sambo med en nykter missbrukare som är pappa till deras 

gemensamma barn. Hennes första sex år levde hon med sin mamma som var ensamstående, 
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sedan träffade mamman en man som person G beskriver som sin pappa. Han adopterade 

henne som 18 åring anledningen till att det inte blev förrän då förklarar hon med att han ville 

låta henne bestämma själv…  

Hela sin uppväxt beskriver hon att hon känt att föräldrarna litat på henne, att hon har vuxit 

med sina uppgifter och om hon misslyckats så har de alltid funnits till hands för att hjälpa 

henne att se andra möjligheter att lyckas nästa gång. ”De har alltid funnits där, när de 

behövts och stöttat mig i mina val jag gjort i livet. De har liksom sett bakom fasaden på 

människan, mina vänner har alltid sagt att de känt sig välkomna hem till mig oavsett tiden på 

dygnet.” Hon beskriver sin familj som mycket trygg. 

 
Person H, är 39 år och stora syster till en bror som är blandmissbrukare, han är nykter sedan 

ett antal år tillbaks. Hon flyttade i tidigt ålder till en annan ort. Pappan i familjen kom in i en 

depression i samband med skilsmässa, vilket ”påverkade lillebror” mest tror hon. 

Hon har alltid känt sig sviken som barn, föräldrarna fanns där men ändå inte. Mest var där en 

saknad av pappan, ”… en bekräftelse på att man fanns”. Någon ömhet minns hon inte att det 

förekom, aldrig fått höra att man var bra eller för den delen duktig. Hela uppväxten är en enda 

stor lögn, där barnen lärde sig att ljuga och manipulera i första hand pappan, men det blev 

självklart alla kring dem till slut. Deras pappa såg de vara taskig mot mamman, väldigt ofta. 

Han valde att psyka och förnedra deras mamma.  

Känslan av att mamman aldrig var engagerad fanns med henne hela tiden. Det fanns ramar, 

men man visste inte hur de funkade ändå. Pappan i familjen gav inget av barnen något 

förtroende. 

 
Person I, är 54 år och minst i en syskonskara på fem stycken och är syster till en alkoholist 

som dricker i perioder. Hon flyttade tidigt till annan ort, och fick barn i tidig ålder. 

Växte upp i en stor familj, fem barn. Anser sig haft en lugn uppväxt. Med en pappa som drack 

en hel del när han inte jobbade, för jobbet skötte han exemplariskt. Vad hon minns är att 

hennes mamma och pappa skulle skiljas när hon var liten, men det blev aldrig så, ”man 

gjorde inte det på den tiden”, sa hon. Det var mycket bråk i hemmet, där äldsta brodern fick 

stryk ofta trots att han inte gjort något. Hon tyckte synd om sin mamma och pappa, för minsta 

brodern (alkoholisten) bara bråkade och ställde till bekymmer och problem hela tiden.  

 
Person J, är 32 år vuxit upp med en pappa och en mamma och två storasyskon. Är nykter 

missbrukare men har vänner som är ”aktiva”. 

Han anser att han varit bortskämd som barn. I hans barndom cirkulerade det många lögner för 

att de skulle skydda sig mot pappan, där var en konstant rädsla och han beskriver hemmet 

som kärlekslöst och uppbyggt av lögner. Man var tvungen att ljuga för att överleva, alltid 
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fanns där en rädsla att inte duga. Han säger sig hela tiden söka en slags bekräftelse, men att 

det alltid blev fel, inget dög ”… alltid var det någon annan som var bättre”. Han ljög för sin 

pappa för han var rädd att pappan blev arg om han sa sanningen, någon gång hade han gjort 

det och han blev oftast arg då med. Så hur man än gjorde så var det bara fel… Pappan ”… 

hade en enorm ilska emot mig och andra”. 

Men han beskriver sin barndom som normal, en trygg uppväxt i det stora hela med mat på 

bordet, rena och hela kläder, ”… att man kände sig älskad på något speciellt vis speciellt av 

min mamma och storasyster…” säger han.  

 
5.2 Problems upplevelse 

Person A berättar att det började så att hans pappa jobbade på en nattbar och det var där han 

brukade dricka varje natt och komma hem hel berusad. Person A började då ana att detta var 

onormalt. ”Att komma hem hel full varje natt kan inte ju vara normalt”, säger han. Person A 

minns inte att han har sett hans pappa nykter någon dag under den där perioden. ”Under 

dagen då min pappa var hemma så var jag på skolan, och när jag kom hem på eftermiddag så 

var pappa ute på jobbet. Och när han kom hem mitt i natten så var han hel berusad”, säger 

han. 

Person A berättar att hans pappas missbruk gjorde att han växte upp för fort. Han upplevde 

osäkerhet och oro över situationen. Han var rädd att människor runt omkring honom skulle få 

reda på hur det såg ut. Det kan bero på det som han lärt sig av sin mamma och som har med 

familjhemligheten att göra, påpekar han. Problemet de hade hemma var en familjhemlighet 

vilken man får inte dela sig med andra, säger han. ”Det var en skam som hela familjen måste 

dölja”. ”Jag ville inte heller att någon skulle veta hur äckligt det var hemma hos oss”. 

Person A berättar att han upplevde psykisk misshandel. Han blev aldrig slagen men fick se 

mycket slagsmål mellan hans pappa och hans mamma. ”Min pappa brukade slå min mamma 

för ingenting”, säger han. Den här misshandeln ledde till att han blev elak mot andra. Han 

ville inte ha vänner då varken i skolan eller utanför skolan. Han talar om att han minns att han 

brukade bete sig på ett elakt sätt så att alla andra skulle fly från honom. Han var mycket 

aggressiv inför sina klasskamrater och inför lärarna, säger han.  

 
Person A berättar att han kände ansvar för sin lillebror därför tog han hand om honom. ”Jag 

var alltid där då han behövde mig, jag ville inte låta honom kämpa ensam, så som jag gjorde, 

för att det var ju inte lätt”, säger han. 

 
Person B tyckte alltid att hennes mammas beteende var onormalt. Hennes mamma brukade 

sitta själv under dagen och dricka, säger hon. Då visste person B att när folk är på fest så 

dricker de, men hennes mamma drack alltid ensam under dagen och det tyckte hon var 
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konstigt. Det var också en annan sak som anade henne att detta var inte normalt, berättar hon. 

Det var så att hennes pappa alltid sa att mamman skulle gå ut varje helg och var missnöjd med 

detta. ”Då anade jag hur mamma kan gå ut varje helg utan att bry sig om oss. Vi som inte 

hade någon som kunde ta hand om oss då hon inte var hemma. Och min yngsta syster var 

bara sju månader gammal då”, säger hon. 

Person B berättar att hon skämts flera gånger över sin mamma, och att hon kände sig besviken 

många gånger när hennes mamma lovade saker som hon senare inte utförde.  

Hon berättar också att hon visste att det var en hemlighet från början och att man inte skulle 

gå runt och säga att någon i familjen har börjat bära sig konstigt åt. Hon kände från början att 

det var någonting man inte får prata om med någon främling. Och det var det hon alltid lärde 

till sina två yngsta systrar. Familjhemligheter tillhör bara själva familjmedlemmarna, säger 

hon. Person B talar om också att i och med familjhemligheten så kom skammen också in. 

”Det var en skam i familjen som man inte kunde eller vågade berätta om”, säger hon.  

Person B minns också att hon kände alltid osäkerhet inför det att komma hem. Hon var alltid 

rädd att komma hem från skolan. ”Är mamma nykter eller inte?”. Person B berättar att hon 

var alltid tvungen att sitta, kolla och lyssna, leta tecken på om hennes mamma var nykter eller 

inte.  

”Den svåra situationen jag upplevde ledde till att jag vuxit upp för tidigt”, säger person B. 

Hon berättar att hennes mammas missbruk förde att hon tog på sig mammarollen för sina 

syskon. När det var stökigt var det hon som städat undan. När det var utflykter i skolan gjorde 

hon extra matsäck åt sina systrar. Hon ville att deras kompisar skulle tro att de hade den där 

underbara morsan hemma som fixade allt, poängterar hon. 

Person B minns att det alltid fanns bråk mellan hennes mamma och hennes pappa när 

mamman skulle gå ut. Hon minns också att hon var alltid rädd för hennes mamma när hon var 

full. Hon var rädd att hon skulle göra henne och de andra i huset illa, berättar hon. Person B 

talar om att hennes mamma misshandlade de då hon var full. Hennes systrar och hon var 

tvungna att äta det de inte tyckte om, och om de förnekade så fick de stryk. ”Om vi inte 

gjorde det som mamma ville, oavsett vad, så slog hon oss”, säger hon.    
 
Person C berättar att sedan han var liten fattade han att pappans problem var en 

familjhemlighet. Han berättar att en gång när han såg hans pappa putta hans mamma när de 

bråkade, så gick han fram mot honom och sa att han skulle berätta, det han såg för lärarna. Då 

minns han att han fick stryk av sin pappa och att mamman hotade honom och sa till honom då 

att han inte får göra det, för att det som händer inom familjen är familjens sak och det får han 

inte göra, annars så hamnar han hos en annan familj. Person C berättar att han blev livrädd då 

och förstod att det var en hemlighet som familjen måste hålla även om det var negativ.  

Person C såg nästan alltid hans föräldrar bråka då hans pappa var berusad. Han berättar hur 
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han dagligen såg hur glas gick sönder och hur hans föräldrar skrek och hotade varandra att de 

skulle lämna familjen. Han berättar också hur hans pappa misshandlade hans mamma då hon 

började prata med honom om problemet. ”Jag minns hur pappa brukade slå mamma bara för 

att hon pratade med honom om problemet och om att han måste hitta en lösning på det hela. 

Jag minns också att en gång när jag såg hur pappa slog mamma, kände jag mycket ilska, så 

gick jag fram till dem för att hjälpa mamma. Men det blev värre” säger han. Då blev hans 

pappa mycket mer aggressiv och slog honom. Person C minns att han fick mycket stryk av 

hans pappa när pappan var berusad.  

 

Person D berättar att under denna period kände hon att hon var för feg. Hon säger att hon 

aldrig har vågat prata varken med hennes pappa eller med hennes bror om hennes känslor och 

rädslor. Hon var också alltid rädd att få stryk av dem, säger hon. Detta för att pappan slog 

både henne och syskonen för ingenting. Hon minns att hon gömde sig så fort hon såg pappan 

komma hem för att hon inte ville bli slagen.  

Person D berättar att hennes pappa och hennes bror brukade bråka med hennes mamma för att 

hon ville att de skulle sluta dricka hemma för vår (barnens) skull. Men de lyssnade aldrig på 

det hon säger utan de reagerade alltid aggressivt.  

Person D minns inte att det var bra stunder hemma. ”Även om det var normalt och lugnt 

hemma gick man ändå och oroa sig för att någonting skulle hända”, säger hon. ”Man visste 

aldrig vad man förväntade sig när pappa och brorsa kom hem”. 

Person D säger att hon aldrig berättade för någon hur hon hade det hemma. Hon har alltid 

skyddat sina föräldrar. ”Det för att vara lojal mot dem”, säger hon. 

Person D berättar att hon drog sig undan eftersom hon och hennes yngsta systrar var osynliga. 

Hon säger att hennes roll i familjen blev rätt osynligt för att hennes mamma mådde dåligt av 

att både pappan och brorsan missbrukade. Och därför fanns barnen inte överhuvudtaget i 

bilden. ”De orkade inte ta sig tiden”, säger hon. ”Vi (barnen) var tillbaka dragna och vi 

skulle vara tysta”. 

 
Person E beskriver sig själv som viljestark och självständig. När hon var 23 år gammal 

träffade hon hennes blivande man. De förälskade sig i varandra, säger hon. Två år därefter 

gifte de sig. Då bestämde de sig för att skaffa barn och fick deras dotter som idag lever med 

henne.  

Person E berättar att några månader efter giftermålet blev hon medveten om att hennes man 

alkoholiserade. Då bestämde hon sig att ursäkta honom för att hon tyckte att han hade viktiga 

anledningar som ligger bakom hans missbrukande, säger hon. Hon pratade flera gånger med 

honom om problemet, och han lovade henne minska drickandet och försöka vara aktiv på ett 
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behandlingsprogram. Men han har aldrig gjort det han lovat, säger hon. Han hade inte ens 

försökt lösa problemet på något sätt. Hon kände sig besviken då, påpekar hon. Hon berättar att 

hon bar en tung börda. Hon var tvungen att försörja sig själv, dottern och han. Hon var själv i 

det hela, säger hon, hon fick inte hjälp av någon. Hon säger att hon hade det jätte svårt att 

hantera hela situationen hemma, trots att hon klarade det flera gånger. 

Person E berättar att hennes mans missbruk och hela situationen hon upplevde påverkade 

hennes psykiska hälsa på ett negativt sätt. Hon blev deprimerad ett tag, säger hon. Hennes 

dåliga mående gjorde att hon inte orkade vara mamma, säger hon. ”Jag tog visst hand om min 

dotter, men det var inte så som ens mamma gör. Under denna period hade jag svårt att visa 

kärlek inför min dotter”, säger hon. 

Hon berättar att hon bestämde sig flera gånger att skilja sig från hennes man, men hennes 

kärlek var mycket starkare, säger hon. ”Trots att jag mådde så dåligt av hela situationen, så 

kunde jag inte leva en stund långt ifrån honom”, påpekar hon. Hon säger också att hon ville 

inte låta honom kämpa själv med hans sjukdom. 

 
Person F berättar att: ”Det har nog alltid funnits där” säger hon, ”alkoholen i alla fall, 

drogerna också i och för sig, när han var med dem som använd droger”. Hon visste att han 

festade mycket säger hon. Men det var först när hon kom till en gräns och inte ville ha det 

livet längre och började fundera på allt det där andra som alla andra hade, barn, hus en 

fungerande familj, det var då hon reagerade och tyckte att han festade alldeles för mycket.  

Mest var hon arg säger hon, och sa en massa tomma hot och han lovade att han skulle ändra 

sig, vilket hon trodde på men det var ju bara tomma löften och hon blev sviken gång på gång. 

Hon valde att inte berätta det för någon, utan höll det inom sig. 

Detta beteende resulterade i mycket bråk kring missbruket, och hon förändrades med tiden 

som det eskalerade vilket gjorde henne starkare och starkare som person. Den ständiga oron 

för honom. Alla misstankar, alla obesvarade frågor… deras ekonomi blev sämre, alla pengar 

gick ju till hans festande, allt de köpte, köptes på avbetalning eller lånade pengar… 

 
Person G säger: ”alltid tyckt att han drack för mycket, men det gjorde jag också när vi blev 

ihop, då festade vi så fort vi var lediga… skillnaden var ju att han fortsatte festen nästa dag 

medans jag låg i sängen och trodde jag skulle dö…” Hon beskriver att hon inte förstod då 

varför hon nästan hade en nära döden upplevelse vid dessa tillfällen medans han inte hade det 

utan var som vanligt, nu vet hon bättre, han tog droger för att slippa bli bakis. Misstankarna 

att det inte var normalt kom aldrig, de fanns där hela tiden. Men det var först när de bestämt 

att skaffa barn som hon la mer märke till hans beteende, att han var så aggressiv och 

destruktiv mot sin omgivning och sig själv, att han blev så orättvist behandlad av samhället 

och så vidare…  
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Ofta hade hon en önskan om att han skulle bli tagen av snuten, så hon slapp honom och även 

kanske att problemet skulle komma till ytan. Han var full varje dag på jobbet och körde 

moped full från jobbet. Ingen sa något eller gjorde något… han tog inget ansvar, han var i 

stort sett ansvarsbefriad. Sin lediga tid ”umgicks han med ”drägg” säger hon. En gång blev 

hon vittne till att han slog ner sin bästa kompis. När han var full eller påtänd ringde han ofta 

och hotade andra, och även polisen/rättsväsendet…  

Han har försökt ta sitt liv vid ett antal tillfällen och vid dessa tillfällen ”… så ibland så 

undrade jag varför han inte lyckades så jag slapp honom…” 

Hela hans liv har han ljugit och dragit en massa lögner. Hon orkar inte till slut. När de fick sitt 

första barn åkte han ut… självklart har hon hela tiden pratat med en nära vän om sina tankar 

och funderingar, men det är svårt att prata om innan det liksom uppenbarar sig att det hon 

tror, är sant. Det var svårt för andra att ta till sig också, eftersom han alltid varit så trevlig och 

social och kunde föra sig i alla sammanhang, han anpassade sig efter tillfällena, fruktansvärt 

manipulativ beskriver hon honom som.  

Person G ser att hon förändrades med tiden, ”hade fruktansvärt kontrollbehov… det kunde till 

och med bli så att jag satte mitt eget behov åt sidan, för jag var ju tvungen att veta allt”. Hon 

valde att ta avstånd från sina manliga bekanta då han var svartsjuk. Han sårade henne genom 

att säga elaka saker, och manipulera henne, så hennes eget behov helt åsidosattes. 

 
Person H berättar: ”jag visste ju aldrig något” ”Har ju heller aldrig misstänk att min egen 

lillebror…” 

Hon berättar att det inte är många som vet att han missbrukar, man pratar inte om det, hon 

säger i samma anda att hon vet inte varför man inte gör det… 

Någon hjälp har hon aldrig sökt, utan valt att prata med dem inom familjen istället. På vår 

fråga om hon tycker sig ha förändrat sig, svarar hon ”Visst har jag förändrat mig… dricker ett 

glas vin om jag dricker något överhuvudtaget…” Hon påpekar att hon tycker hennes man 

dricker för mycket och att hon tidigare inte hade ont av det. Att hon värderar livet annorlunda 

nu än innan, ”… livet kan förändras så snabbt bara genom ett telefonsamtal”. 

 
Person I berättar att hennes bror inte drack normalt, kom hon väl på vid 15 – 16 års ålder, han 

bråkade alltid med pappa säger hon. Mamman och pappan lät honom åka till sjöss i hopp om 

att han skulle ändra sig och att de sedan skulle få lugn och ro. ”Visst blev det lugn och ro så 

länge han var borta, men det varade inte så länge… men vi var alla tysta om det och höll det 

inom oss i familjen, vi pratade aldrig om det, inte ens med varandra.” 

När han kom tillbaks träffade han sin blivande fru rätt fort, ”min mamma varnade henne för 

honom och berättade hur han var, men hon lyssnade inte”. Hon berättar att frun flirtade med 

andra män på dansställena i byn, och detta gjorde hennes bror väldigt ilsk när han drack vilket 
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tydligen resulterade i att han slog henne när han var full. ”… inte för att jag vill försvara hans 

drickande, men jag kan förstå hans ilska då… det var väl då alla känslorna kom upp, att han 

var besviken och så…” 

Under denna tid drack han i perioder men hon kan inte minnas att det var lika mycket som det 

sedan blev, skilsmässan kom som ett brev på posten. Men det tog inte lång tid innan han 

träffat en ny kvinna, som han slog ofta, ”… att hon stod ut?” frågar hon sig.  

Person I är förbannad och besviken, samtidigt som hon är arg och ledsen på sin bror. Hon 

berättar att en gång ringde frun, när brodern gick bergsäkrargång i huset och skulle mörda 

frun med yxa. Person I var livrädd och vågade inte åka dit själv, utan bad sin äldsta bror om 

hjälp, men han hade inte tid, ”… han brydde sig aldrig och har heller aldrig brytt sig…” hon 

fick med sig sin andra bror vill hon minnas, de var livrädda berättar hon. Detta förhållande 

höll inte heller, det blev skilsmässa igen. Han gick inte att ändra på, han ville inte få hjälp 

menar hon. Vid ett antal tillfällen har han försökt att ta sitt liv, men inte lyckats, kanske ett 

rop på hjälp. De har hela tiden inom familjen alltid pratat öppet om problemet.  

Hennes storasyster kom dit hän när hon inte längre orkade försöka hjälpa honom, hon 

tröttnade till slut. Person I tror sig inte ha förändrats som person.  

Till slut sa person I ifrån också, att hon inte orkar mer, hon kan inte finnas till hands för 

honom hela tiden, då hon såg att hennes egen familj blev åsidosatt när hon alltid ställde upp 

för honom i tid och otid. Det var lugnt för honom han förstod. Han kom efter någon månad 

och bad om hjälp igen och det kändes bra men hon kunde ju självklart inte lita på honom han 

har svikit henne för många gånger.  

Hon berättar vidare att hans dotter alltid hämtat ut antabus åt honom på apoteket, men att hon 

inte vill göra det längre för hon tycker att han ska ta ansvar själv att det inte är hennes 

bekymmer, för hon har en egen familj och barn att ta hand om. Person I tror inte han tar dem 

längre på grund av det, för han tycker nog det är pinsamt att gå dit och hämta dem. ”Han har 

gjort många dumma saker när han varit full” säger hon…  

Han lever nu med en ny kvinna som är stenhård, hon har varit gift tidigare med en alkoholist, 

men ibland får systern (Person I) en känsla av att han druckit, men hon vet inte… 

 
Person J berättar att han alltid har jämfört sig med dem som varit värre för då har inte han 

framstått som så ”farlig”. Självklart förstod han att det inte var normalt när han hela tiden 

sökte sig till de kretsarna. ”Det var nog kring 20 års åldern tror jag som jag egentligen 

började fundera kring detta, men det fanns bot mot dessa tankarna om jag säger… missbruket 

var ju en del i vardagen om jag säger, det var då det tog fart riktigt”. När han blev full eller 

påtänd slapp han skammen och skulden och kunde gotta sig i andras misslyckanden, att det 
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alltid var någon annan som var värre vilket tydligen var ett hett samtalsämne missbrukarna 

mellan. 

Han märkte att missbruket påverkade honom, han blev lätt irriterad, manipulativ, glömsk, 

hade hela tiden tankarna på annat håll, ångest, alltid dåligt med pengar, kriminell, skuld, 

skam, aggressiv, isolerad, folkskygg, stängde in sig i sin lägenhet. Han säger att de andras 

missbruk inte påverkade honom, utan att det var bara bra om de var sämre än honom, för då 

kunde han säga det. 

 
5.3 Relation/familjen 

Person A berättar att hans relation till sin pappa var väldigt begränsad. Han var alltid rädd för 

honom. Han ville aldrig försöka prata med honom eftersom han visste att han skulle vara 

aggressiv. ”Jag minns inte att jag satte med min pappa någon dag som andra barn gör. Vi 

umgicks aldrig med varandra. Han var alltid arg och aggressiv”, säger han. 

Person A berättar att familjens sociala umgänge blev begränsat på grund av pappans 

missbruk. Hans mamma ville inte bilda någon relation med någon vän utanför jobbet. Hon 

skämdes över situationen och var alltid rädd att någon skulle upptäcka den stora 

familjeskammen (som han kallade det). Person A talar om att hans mammas familj bodde i 

norra Sverige, därför var kontakten med dem väldigt begränsat då. 

 

Person B berättar att under hennes uppväxt hatade hon hennes mamma för att hon drack så 

mycket. Hon avskydde och tålade inte henne. ”Hon var inte där för oss, sina barn, hon gav 

oss inte kärlek som ens mamma ska göra”, uttrycker hon. Person B berättar att hennes familj 

inte hade något socialt umgänge. Hon minns inte att hennes pappa haft vänner som besökte 

honom hemma. ”Jag minns inte att någon har besökt oss någon gång under denna period. 

Jag visste aldrig om pappa haft vänner eller inte. Men jag kan säga att pappa är en känslig 

person. Han skämdes över situationen. Han ville inte att någon skulle veta att han hade en fru 

som lämnade honom ensam på helgen för att gå ut och dricka”. Person B talar om att alla i 

familjen skämdes av att någon skulle veta om problemet. Hon berättar att hon inte har haft 

kompisar i skolan som hon umgicks med. Men hemma hade hon bara hennes systrar. Person 

B påpekar också att hon alltid har haft en tanke om att hon var äcklig, och att ingen vill vara 

vän med henne eftersom hon hade en mamma som var alkoholist.  

 
Person C hade inga syskon. Han själv känner att det har fungerat bra för honom i skolan med 

kompisar. Han hade inga problem med att kompisar, säger han. Han umgicks med dem på 

rasterna. Men han har aldrig bjudit dem hem till honom för att han var rädd för hans pappa. 

”Jag hade alltid en tanke att om pappa skulle se någon kompis hemma hos oss, så skulle han 

säkert bli arg och börja bråka med mig”, säger han. 
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”Min mamma och jag umgicks mycket med mammas familj”, säger Person C. han bodde hos 

dem vissa helger. Och vissa helger åkte han bort med dem så han slapp se skiten hemma, 

berättar han. Det var bara de här sociala relationerna de haft under denna period, säger han.  

Person C berättar att han skämdes för pappa och speciellt på mammas släktträffar. Han säger 

att han alltid var livrädd att pappa skulle bråka med sin mamma och slå henne inför hennes 

familj eftersom han blev ofta arg och irriterad på hans mamma när hon försökte hindra honom 

från att dricka för mycket.  

 
Vad gäller umgänget och sociala relationer så berättar person D att det inte existerade alls. De 

fick inte prata med någon. Hennes mamma var alltid rädd för kompisarna. Hon hade alltid en 

tanke om att om vännerna ska komma hem så ska de upptäcka det stora problemet de levde. 

Och det ville hon inte, säger person D. 

 
Person E berättar att hennes sociala nätverk var ganska begränsat. Hennes få vänner hon 

umgicks med då och då var bara personer hon träffade på jobbet. ”De var inte nära vänner”, 

säger hon. De var inte de vänner man kan lita på, enligt henne. Hon vågade aldrig prata med 

någon av dem om problemet hon upplevde.  

 
Person F berättar att hon var rädd för honom när han drack, ”… trots att han aldrig slagit 

henne” säger hon. De bråkade alltid, och han var extremt svartsjuk. Egentligen var han ju inte 

frisk i huvudet… ofta sa han saker till henne som gjorde ont, och roade sig med att trycka ner 

henne och vara elak. Men han har aldrig slagit henne, trots att hennes mamma påstår det… det 

var vid ett tillfälle som han tryckte upp henne mot en vägg i stan, och detta såg hennes 

mamma och även hans pappa… de gick inte emellan ”då hade han nog dödat dem” säger 

hon. Det är vid detta tillfälle som hennes mamma påstår att hon blivit slagen, ”men han 

gjorde ju aldrig något, han bara tryckte upp mig mot väggen”.  

De har inga gemensamma vänner, hennes vänner tog avstånd från henne när hon blev 

tillsammans med honom, de visste vem han var sen innan. Hans vänner ville hon inte umgås 

med, självklart minskade vännerna, vi fick skaffa oss nya vänner…  

Han var fruktansvärt svartsjuk på hennes manliga bekanta, han var till och med svartsjuk på 

hennes storasysters barn som var 4 och 1 ½ år gamla när hon ville vara med dem eller ha dem 

sovande över. ”Nej han var inte frisk egentligen…” 

 
Person G beskriver det som ”Jag kom alltid på andra plats det vet jag… först kom drogerna, 

sen kom jag… och vår relation byggde väl på ett kontrollbehov från oss båda, samtidigt som 

jag var gladast när han somnade på soffan för då visste jag vad han var och så slapp jag 

leta… sen slapp jag ju även ha honom i sovrummet för jag var ju fruktansvärt äcklad över 
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honom också, konstigt va?”.  Han har aldrig slagit henne, men däremot sårat henne genom 

ord, hon vet inte vilket som gör ondast egentligen. Den psykiska misshandeln eller den 

fysiska. Han brukade roa sig med att använda hennes gamla pojkvänner som ett vapen mot 

henne och det blev på så sätt till ett skydd i hans egna missbruk. De hade samma vänner, men 

person G berättar även att hon hade vänner som hon valt att ha utanför denna värld som hon 

levde i. ”… men som sagt han var och är väldigt social så det var ju ingen som trodde något 

de tyckte alla så mycket om honom. Han anpassade sig efter dem vi umgicks med, det var han 

duktig på…”. Hon beskriver honom som ”… en massa olika personer faktiskt, i samma 

person”, berättar Person G. 

 
Person H berättar att relationen mellan henne och hennes bror har varit ytlig innan. Det skiljer 

ju trots allt sju år på dem säger hon. Men sen antar hon att avståndet dem mellan också har en 

viss påverkan, även om det nu har blivit bättre relation mellan dem. Att han var stygg mot 

deras mamma, det visste hon. Men hon tror inte att mamman berättat allt vad han gjort mot 

henne. Hon tycker att han varit fruktansvärt elak mot deras mamma.  

 
Person I säger: ”Han är egentligen en bra person min bror” säger hon, han har aldrig varit 

våldsam mot henne, aldrig gjort eller sagt något mot sin syster. Självklart blev hennes egen 

familj åsidosatt på grund av honom.  

 
Person J berättar att relationen till andra missbrukare byggde på en enda stor lögn, det 

förekom falskt spel gentemot varandra, där hot, våld, slagsmål och aggressivitet ingick i 

vardagen, man kränkte varandra genom sitt falsk spel det handlade ju om att överleva. 

Hans riktiga familj som han säger när han ska beskriva kärnfamiljen, var relationen sådär, han 

visste att de fanns där. Familjens sociala umgänge anser han varit normalt under hela hans tid 

som aktiv missbrukare, det var inte många som visste hur det var. Han beskriver sig som 

duktig på att skylla på andra istället. Att hans vänner höll på påverkade inte hans familj, 

samtidigt som han säger att hans familj tyckte ju att det var synd. 

 

5.4 ”Överlevnadsstrategi”  

När Person A var 14 år gammal skilde hans mamma sig från hans pappa. ”Min mamma 

mådde jätte dåligt av situationen, och tålade inte längre fortsätta med en man som inte 

respekterade henne och som bara brydde sig om sig själv. Därför bestämde hon sig att ta oss 

(min bror och jag) och försöka bilda ett lugnare liv. Och det var det som hände. Min mamma, 

min bror och jag levde tillsammans i en liten lägenhet ett mycket bättre liv än det vi levde 

innan med pappa i en mycket större lägenhet”, berättar han.    

Person A berättar att hans personlighet och självbild har påverkats av att ha levt med en 
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missbrukar pappa. Idag dömer han folk för snabbt istället för att lära känna dem, säger han. 

Enligt honom ingen ska skada honom och ingen ska trampa ner på honom.  

 
Person A har en väldig respekt till alkoholen idag och tror att det är ärftligt. Han avstår inte 

ifrån den. Han dricker en till två dagar i veckan. Det gör han när han ska gå ut. Men han 

dricker inte så mycket, inte så att han blir full, säger han.   

Person A lever idag ett vanligt liv med hans lilla familj.  ”Jag lever idag med min kära sambo 

och mina två söta döttrar ett underbart liv. Vi är nästan alltid tillsammans. Vi umgås jätte 

mycket. Och vi har bra sociala umgänge”, säger han. 

Med mamman har person A en bra relation. Han besöker henne ofta. Det gör han också med 

den yngre brodern. Medan med pappan så har han ingen kontakt eller relation alls eftersom 

han dog för sex år sedan.       

 
Person B berättar att hennes mammas missbruk har påverkat henne och att detta har följt 

henne in i det vuxna livet. Idag känner hon sig ibland osäker på sig själv. Hon känner sig 

ostabil och vågar inte så mycket, säger hon. Hon beskriver sig som lätt sårbar. Hon säger 

också att ibland så vet hon inte var ska hon ta vägen.  

Personens B föräldrar skildes när hon var 15 år gammal. Sedan dess lever hon tillsammans 

med sin pappa och sina två yngsta systrar. Idag är relationen mellan Person B och hennes 

mamma mycket bättre än innan. Hennes mamma är aktiv på ett behandlingsprogram. Hon 

mår lite bättre idag, säger person B. ”Och detta har förbättrat relationen mellan jag och 

henne. Jag besöker henne ofta. Då pratar vi om olika saker”, säger hon. 

För person B är alkohol dåligt och ger problem. Det kan förstöra livet, uttrycker hon. Hennes 

syn på alkohol har påverkats genom upplevelser från barndomen, säger hon. ”Jag tycker att 

synen på alkohol är baserad på erfarenheter och upplevelser”, säger hon. 

 
Person C berättar att hans pappas missbruk har påverkat hans syn på alkohol. Ett tag var han 

emot alkohol, men med tiden förändrade han denna syn för att han inte ville låta hans pappas 

missbruk styra sitt liv eller begränsa honom, utan han ville få möjligheter att utveckla sig, 

säger han.    

Person C beskriver sig som stark person, ambitiös och försöker alltid göra sitt bästa i det han 

gör. Han säger att främlingar beskriver honom som hård och självsäker. Medan de som står 

nära honom beskriver honom som snäll. Person C tycker att hans pappas missbruk inte har 

försvagat hans självförtroende. Den ända saken han känner i sig är att han är hård på något 

sätt. Han säger att han inte kan hålla koll på det här beteendet. Han sårar ofta människor fast 

han inte vill göra det. Han tycker att det beror på att han har svårt att sätta i andras situation. 
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Person C berättar att stödet han fick kom från hans mammas familj. De hjälpte honom jätte 

mycket, säger han. 

Person C talar om att hans föräldrar skildes när han gick i 9: an. Sedan dess levde person C 

med hans mamma tills han gifte sig. Han flyttade och bildade en familj som består idag av en 

underbar fru och tre barn, säger han. 

Idag har person C en bra relation med hans mamma. Han besöker henne ofta och ringer henne 

varje dag. Men med pappa så har han ingen kontakt alls. Han säger att han inte vill ha kontakt 

med honom. ”För två år sedan träffade jag pappa och det var jag som ville träffa honom och 

inte han. Jag ville veta hur han mår och om han fortfarande missbrukar”, säger han. Men 

efter träffen ångrade han sig. Han beskriver att han såg en man helt förstörd av spriten. Den 

bild han hade av hans pappa förändrades inte, säger han. Pappan såg lika förstörd ut som 

innan. Idag vill person C inte ens tänka på att träffa hans pappa. ”Pappas missbruk hindrar 

kontakten med honom idag”, påpekar han. 

 
Person D berättar att problemet de hade hemma påverkade henne på ett negativt sätt. Hon 

säger att hon har i hela sitt liv haft otroligt dåligt självförtroende. Hon är tills idag osäker och 

tror inte på sin egen förmåga. Hon är konflikträdd, säger hon. Hon har alltid känt sig 

utifrånstyrd. Hon har mått som andra behandlat henne. Om någon sagt något elakt om henne 

så har hon sugit åt som en svamp och känt sig ful och dålig, berättar hon. Hon säger också att 

hon har idag väldigt svårt att ta till sig komplimanger. 

Person D berättar att hon har väldigt svårt i kärleksrelationer. De män hon har träffat har inte 

varit helt friska. Vissa har haft något slags problem som missbrukstendenser och andra har 

haft känslomässiga störningar. 

Idag hoppas hon på att träffa den riktiga mannen som kan hjälpa henne med att känna 

tryggheten hon saknar, säger hon. 

Person D berättar att varken hon eller hennes yngsta syskon har fått hjälp eller stöd av någon. 

Hon har alltid försökt hjälpa sina systrar och ge dem tryggheten, säger hon. Men detta räckte 

inte, tycker hon, för att hon själv behövde hjälp och stöd.   

Person D har en väldig skeptisk inställning på alkohol, säger hon. Hon tycker inte om när folk 

dricker dagligen. Hon tycker att det är helt onödigt och mycket obehagligt. 

För fem år sen dog hennes bror av skador som var relaterad till alkohol. Och sedan dess 

skildes hennes föräldrar. Idag är relationen med hennes mamma mycket bättre. Hon lever idag 

tillsammans med henne och hennes yngsta systrar. De går ut tillsammans, umgås och pratar 

om många saker. 
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Medan relationen med pappan inte existerar. Hon har inte sett honom sedan brorsan dog. Så 

hon vet inte hur han mår idag, inte heller om han lever, inte heller om han fortfarande 

missbrukar, poängterar hon. 

 
Person E berättar att hon alltid skämdes för situationen. Det var en stor skam som hon inte 

vågade ta ut från hemmet, säger hon. 

Person E berättar att det fanns tillfällen då hon verkligen skämts för hennes man. Det kan vara 

då han druckit för mycket, varit full och gjort bort sig bland släktingar och så. Hon minns att 

när deras dotter var två år gammal blev dem bjudna på en midsommarlunch. Då blev hennes 

man så full så att han knappt kunde gå, berättar hon. Och redan innan de kom till lunchen, 

vinglade han in där på gården. Då skämdes hon massor, säger hon. Hon har alltid känt sig 

ledsen, arg och besviken eftersom flaskan kom i första hand, säger hon. 

Person E tycker inte att hennes mans missbruk har försvagat hennes självförtroende utan det 

har påverkat hennes tillit, tycker hon. Hon kan inte idag lita på andra människor, säger hon. 

Hon har jätte svårt att göra det.  

Skilsmässa beslutade hon sig för den dagen han misshandlat henne. Hon berättar att det var då 

hon blev jätte arg då han kom hem helt berusad. Det blev bråk på grund av det äckliga liv de 

levde tillsammans, säger hon. ”Han blev jätte aggressiv och slog mig för första gången.” Då 

tog hon hennes dotter och bestämde sig att inte gå tillbaka till honom, utan hon försökte 

bygga upp ett eget liv. Och så genomfördes skilsmässan, säger hon.    

Idag har hon ingen kontakt med honom, medan hennes dotter träffar hennes pappa då och då.  

Alkohol är för person E det sämsta saken i livet. Det gör inget annat än att förstöra 

människors liv, säger hon. Person E talar om att hon är lite orolig för hennes dotter eftersom 

hon vet att alkohol missbruk är ärftlig. Därför låter hon inte dottern dricka för mycket när de 

är ute tillsammans.  

 
Person F berättar att hon mår bra idag, bor inte längre med honom. Han var otrogen mot 

henne när hon var i vecka 31 av graviditeten. Detta förde med sig att en helt ny värld öppnade 

sig för henne, hon har fått reda på att han inte har varit trogen henne alls under deras tid 

tillsammans, han har svikit och förnedrat henne under tiden de varit tillsammans. Person F 

tycker att hon är starkare nu än hon någonsin varit. Har i dagarna börjat gå och träffa 

psykolog och kurator, det var inte hon själv som sökte sig dit berättar hon utan det var hennes 

barnmorska som märkte att hon inte mådde bra och tog då kontakt med dem efter att hon 

föreslagit det för person F.  

Med ett leende på läpparna berättar hon att hon nu börjat träffa gamla vänner och bekanta 

igen. Men att hon måste ha kontakt med honom, för de har ju sitt gemensamma barn ihop. 

Dessa möten är inget hon ser fram emot, de är mycket bråk alltid kring vårdnaden om deras 
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barn, hon litar inte på honom… hon har en önskan att slippa bråka hela tiden, då hon knappt 

orkar bry sig längre säger hon. Han vill dra in advokat för han vill ha halva vårdnaden om 

deras barn, och det kan han ju göra säger hon, men då får han börja lämna urinprov, för hon 

vägrar lämna barnet till honom när hon vet vad han sysslar med… 

Person F säger sig avskyr droger!!! Och alkohol tycker hon endast bör förtäras i normala 

mängder, inte på vardagarna enligt henne, men någon gång då och då på helgen kan hon tycka 

det är okej. Om man ska ut eller så, men i normala mängder och absolut inte så att man får 

blackouts och sånt skit, säger hon. 

Hon säger avslutningsvis ”Jag vet att hade vi inte fått vår bebis så hade vi inte haft kontakt 

det är jag säker på till 100 % och detta har jag även sagt till honom samtidigt som jag intalar 

mig själv det hela tiden med, ett flertal gånger har jag faktiskt sagt det till mig själv”. 

 

Person G säger att idag går det bra, annars hade de inte levt ihop nu, det går inte leva ett 

normalt liv tillsammans med en missbrukare säger hon. Hon säger att hon självklart är 

misstänksam fortfarande och har ett stort kontrollbehov. 

Tidigare gick hon på Naranon möten (anhörigmöten till narkomanen), och har medverkat i 

anhörigvecka. En period hade hon kontakt med en kurator, men det funkade inte… för hon 

köpte inte det konceptet att det ibland var ok för missbrukaren att dricka… ”Han kan inte det, 

eller jo det är ju det han kan i & för sig” säger hon skrattar till. Hon har haft och har 

fortfarande när det passar henne kontakt med öppenvården i sin kommun. Hans nya vänner i 

”gemenskapen” har hon en öppenhet till, som också känns som det hjälper henne på vägen, de 

finns inte enbart för honom utan är där även för henne. Sen tycker hon att tiden läker sår, man 

ska inte älta det som hänt, det kan man ju inte göra ogjort, utan istället kan man försöka 

påverka framtiden. Hon beskriver hatet hon känner som ”Det är ju inte min sambo jag hatar 

utan det är hans sjukdom som jag hatar, och det är stor skillnad brukar jag tänka på…”. Nu 

har de en öppenhet hur de mår och känner även om han ibland kan ha svårt för att sätta ord på 

sina känslor. Men hon litar fortfarande inte fullt på honom i vissa situationer, ”… han har 

svikit mig så många gånger så det kommer nog att ta tid innan jag kan få tillbaka tilliten 

helt”. 

För person G är alkohol något som hon i stort sett valt bort, visst kan hon ta en öl eller en 

cider på någon tillställning, men oftast väljer hon vichyvatten istället. Sambon dricker ju inte 

heller så det känns så fel att sitta och ta en öl ”själv”… menar hon. Hon vill inte att barnen ska 

vara med på ”fyllefester”, då det kan förstöra så mycket för dem när de är så små som de 

fortfarande är, därför bryter de oftast upp om de märker att det börjar cirkulerar för mycket 

alkohol. Det händer lätt en olycka eller att någon gör/säger något dumt som är svårt att 

förklara för ett barn tycker hon. Droger förknippar hon med att människan stannar upp totalt i 
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sin utveckling… hjärnan skrumpnar och personen blir totalt ”dum i huvudet” på grund av 

drogen. 

 
Person H klarar sig bra idag, och har en bra kontakt med sin bror, mycket bättre än innan trots 

avståndet. Undrar hon över något angående missbruket, så frågar hon honom. För tankarna 

dyker upp ibland, ”Varför???” men det får hon aldrig svar på tror hon… Vi undrar vad hon 

tycker om alkohol och droger i med den kunskap hon har nu. Hon svarar att droger har hon 

aldrig själv provat och tycker det är tragiskt med dem som fastnar i det träsket och får ett rent 

helvete. Med alkohol tycker hon det är okej, men måttliga mängder säger hon, eftersom hon 

anser att det är ett gift. Man ska vara försiktig tycker hon och lyssna på varnings signaler, om 

man till exempel alltid är sist på fester, eller om man alltid vill dricka tills allt är slut om man 

har svårt att ha skoj utan alkohol inblandat och framförallt om man får blackouter och inte 

minns något dagen efter då menar hon att det är en varnings signal som man bör beakta om 

inte man själv märker det kan man hoppas att personen har en i dennes närhet som kan säga 

ifrån, kanske. Absolut att någon måste reagera. Hon tycker även att alkohol är källan till 

mycket ont. Att det är mycket ont som sker bakom lyckta dörrar säger hon… sådant som man 

inte ens kan ana. Men hon säger avslutningsvis ”Ja, tack ett glas rött vin till god mat, det är 

ju gott…”. Hon påpekar även att hon nu dricker mindre än hon gjorde förr, men hon tycker att 

det har med att hon har barn nu, det hade hon inte innan. 

 
Person I har valt att vara öppen med att hennes bror är alkoholist, hon skäms inte över det 

idag. Hennes antagande är att det är vanligare än man tror att det förekommer missbruk, men 

att de flesta väljer att inte prata om problemet. Men själv har hon kommit så pass långt i det 

att hon vet att det inte är henne det handlar om. Förhållandet till alkohol har förändrats lite, 

förr drack hon någon grogg men detta gör hon aldrig längre, utan det är endast vin och öl. 

Hon har en jättebra relation till sin bror, och har haft det alltid. ”Han är gudomlig… jag 

tycker nästan bara synd om honom, varför just han?…”  

 
Person J klarar sig bra idag, gått på två olika behandlingar och fått efter vård, går 

kontinuerligt på NA (Anonyma Narkomaner) & AA (Anonyma Alkoholister). Provade 

Länken ett tag, men det funkade inte. Han har funnit nya vänner genom NA & AA, och även 

hittat tillbaks till gamla vänner som också valt den nyktra vägen.  

Han berättar att han fick hjälp genom att han för första gången var ärlig, han berättade för sin 

chef att han hade missbruksproblem, så de var de som skickade iväg honom på behandling. 

Det har gått bra, men det har även funnits nedgångar med återfall, men nu är han på rätt väg. 

Han tycker att han har svårt med ansvar, och har höga krav på sig han vill alltid vara bäst. I 

dagsläget har han väldigt lite kontakt med aktiva missbrukare, för de påverkar honom på så 
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sätt att han retar sig att de ljuger och försöker manipulera honom. Han tycker att de är 

patetiska med sitt snack och sina lögner, samtidigt som han säger: ”Kanske är det för att jag 

är avundsjuk att de lyckas fortsätta med sin skit och inte jag men jag vet inte. Samtidigt så är 

jag skadeglad att de misslyckats, och jag har lyckats… men det är så många som vet att de är 

en losers egentligen”.  

I dagsläget vill han inte ha kontakt med missbrukare, för han dras lätt med i deras ”tugg” han 

tycker synd om dem och deras familjer. När vi frågar om hur han ställer sig till alkohol och 

droger svarar han: ”Jag tycker det skadar mer än vad det gör nytta. Jag tror att hade man   

uppfunnit alkohol idag med den kunskapen som finns i samhället hade det precis som droger 

varit förbjudet… det för så mycket olycka med sig i alla sammanhang… eller så kanske jag 

inte kan säga, de finns ju de som kan hantera alkoholen, men det borde totalförbjudas 

egentligen… det tycker alla som är med i gemenskapen AA (Anonyma Alkoholister) och NA 

(Anonyma Narkomaner), eller de säger det i alla fall”.  

 

6. Analys 
Vår studies syfte var att med hjälp av levnadsberättelse av anhöriga som levt med missbruk, 

eller bredvid missbruk utforska hur tillvaron i missbrukarfamilj är. Vårt syfte var också att 

undersöka hur det kan vara att växa upp med missbrukande förälder och vilka konsekvenser 

det kan få i vuxna livet. Vi har lyckats få fram ett inifrån perspektivet och ett utifrån 

perspektivet i vår uppsats. Vi har även kunnat se att vi med hjälp av vårt underlag (empirin) 

kan dela upp analysen i två delar, det första är mötet med missbrukaren, det som sker innan 

man som anhörig ens börjar misstänka eller för den delen förstå att det förekommer ett 

missbruk. Det andra är hur den anhörige har valt att gå till väga för att ta sig genom det som 

pågår kring dennes närhet, dagligen. Vi har lagt märke till att det sker en förändring i deras 

livssituation och den är individuell bland de anhöriga, huvudsyfte har varit att studera 

livssituationen för anhöriga till missbrukare. Alla våra intervjupersoner har nästan likartade 

uppfattningar av hur det är att leva med ett missbruk eller bredvid ett missbruk, men vägen ut 

ifrån det kan te sig annorlunda.  

 
Leijonhielm (1997) skriver att det är många kring missbrukarens omgivning som drabbas av 

missbruket, framförallt familjen och arbetsplatsen. Familjen dras alltid med i effekterna av 

sjukdomen. Familjens vardag består av skuld, bortförklarning, skam, familjen blir full av ilska 

och djup sorg. Våra intervjupersoner berättade om hur det var att växa upp, att leva eller att ha 

kontakt med missbrukare, där vardagen ofta var fylld av alkohol, våld och hot för många av 

intervjupersonerna. Det som var gemensamt för de flesta var oklarheten. De visste ofta inte 
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vad de kunde förvänta sig hemma om den som missbrukade var full eller om det skulle vara 

lugnt hemma. 

 

 

Det rena förhållandet 

I det traditionella samhället består äktenskapet av ett slags ”kontrakt” menar Giddens (1995), 

är det detta som binder kvinnan kvar till mannen som har missbruksproblem. Ett osynligt 

kontrakt som Giddens (ibid) skriver om i samband med det rena förhållandet. Dessa 

förhållanden byggde på en slags försörjningsplikt till familjen och kvinnan hade då 

huvudansvaret för hemmet och barnen, vi har kunnat se i våra intervjuer att kvinnor som levt 

tillsammans med missbrukande män känt denna känsla, att de haft ansvaret för barnen 

framförallt, men även för hemmen. Vi har under våra intervjuer fått tillgång till deras hem, 

och de har varit välstädade hem med en ordning på saker och ting som för en del säkert kan 

vara svårt att förstå. Hur kan de ha sådan ordning när det egentligen lever med ett inre kaos. 

 

Många av kvinnorna vi har fått kontakt med har ju trots missbruket stannat kvar länge, vissa 

av dem har fått stå ut med mycket, både fysisk och psykisk misshandel anser vi. Vårt 

antagande är att ”kontraktet” har hållit dem kvar i förhållandet. De vill så länge det går, att 

försöka få förhållandet fungera. Giddens (1997) skriver om det rena förhållandet, vilket 

bygger på att de som ingår i förhållandet stannar kvar så länge relationen ger dem emotionell 

tillfredställelse, vi har försökt komma underfull med vilken emotionell tillfredsställelse dessa 

kvinnor finner tillsammans med missbrukande män. Men vi har inget svar, vi vet faktiskt inte 

vad det kan vara, mest troligt är det ”kontraktet” som Giddens (1995) nämner, vilket är det 

som binder två parter tillsammans. Förhållanden som dessa kan ju byggas på ett beroende av 

varandra, där man genom beroende får den emotionella närhet som Giddens (1995, 1997) 

skriver om. Att de har blivit vana vid varandra och är på så sätt bundna till varandra. Detta 

blir till en slags beroende för båda inblandade. Samtidigt är det en förpliktelse för dem båda, 

som kräver ett ömsesidigt förhållande. Giddens (1997) menar att förpliktelser är ett slags 

erkännande till de inre spänningarna vilket är värda att satsa på under en viss period och att 

individen inser att de vinner tid genom ett känslomässigt stöd som varar åtminstone genom 

vissa svårigheter som ett förhållande kan drabbas av. Detta har gjort det svårt för någon av 

parterna att lämna förhållandet, oavsett om denne är olycklig eller till och med hatar sin 

situation, så är denne ändå psykologiskt oförmögen att lämna det som Giddens (1997) 

beskriver det. Vi skulle kunna kalla dessa förhållanden för ”låt gå” förhållanden, precis som 

Giddens (ibid) skriver om. Där förhållandena är fulla med konflikter och bråken och grälen 

blir en del i det normala, genom denna smärta fortsätter förhållandet att fungera, skulle inte 
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denna smärta finnas kvar kan förhållandet upplösas. Man nöjer sig med de yttre fördelarna 

som förhållandet ger kanske för att slippa vara ensam. Vi kan inte säga att dessa förhållanden 

fungerar på ett tillfredsställande sätt för någon av de inblandade, varken den anhörige eller 

missbrukaren, Giddens (ibid) menar att fungerande förhållanden kännetecknas genom att båda 

personerna är självständiga och säkra på sitt eget värde, och när detta inte sker infaller 

förhållandet på ett medberoende mellan båda parterna.  

 

Våra intervjupersoner visar på att de har alla ett medberoende till missbrukaren, även om alla 

inte säger det rakt ut, så visar våra intervjuer på att fokus under missbruket är missbrukaren 

där de valt att helt leva efter dennes ”kärlek” till flaskan/drogen och även den livsstil det för 

med sig. De vet inte sitt eget värde, utan sätter missbrukaren främst hela tiden. Det rena 

förhållandet har fokus på intimitet, där intimitet är ett sätt att säkra ett meningsfyllt liv i en 

familjär miljö, som inte blandar sig med större system.  

Rainwaters (Giddens, 1997) utvecklar sin diskussion kring det rena förhållandet och menar att 

det skiljer sig åt. Att den enes vardag inte är den andres lik, Rainwaters (ibid) tar in i sin 

diskussion begrepp som ”livlösa” förhållanden och ”konvenansförhållande” vilket menas att 

parterna i förhållandet ”nöjer sig med” de yttre fördelarna som förhållandet ger. Där vi tycker 

att våra intervjupersoner som levt/lever i ett missbruk ger oss en inblick i ett livlöst 

förhållande och att de på så sätt nöjt sig med de fördelarna som förhållandet gett. I denna 

diskussion kring intimitet så kan vi se att intimitet även kan upplevas som ett slags förtryck 

och kan på så sätt bli till en omvandling där vi tagit del av de undergrävande inverkningarna 

på den känslomässiga nivån för den anhörige. 

 
Kicken och fixen 

Genom Giddens (1995) begrepp kicken ses det som att individen (den anhöriga kvinnan) i 

vårt fall har sökt sig till något utöver det vanliga, det har blivit en upplevelse som inte liknar 

någon annan och samtidigt som det är en slags befrielse så har det blivit till en slags fixering 

av en person som i själva verket inte ger så mycket positiva emotioner tillbaks utan det hela 

har börjat byggas på negativa emotioner. Båda har blivit beroende av varandra, de behöver 

varandra för att samla kraft och även tömma varandras kraft. Jagförlusten som Giddens (ibid) 

beskriver vilket efterföljs av skam och ångest den har våra intervjupersoner beskrivit på ett 

tydligt sätt. De flesta av våra intervjupersoner visar på ett beteende som präglas genom att de i 

första hand såg till missbrukarens behov och att de på så sätt inte såg till sina egna behov eller 

familjens heller för den delen, de hade låst sig fast vid ett visst beteende som är av negativ 

karaktär. Vilket resulterade i en förlust av Jagets känsla.  
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Giddens (ibid) skriver att den medberoende är en som bryr sig om och att denne har ett behov 

att ge näring åt andra, våra intervjupersoner har visat en tendens oavsett vilken roll de haft till 

missbrukaren att de brytt sig om denne och velat bistå med näring så gott de kunnat. De har 

alla lagt sina egna behov åt sidan för att tillgodose missbrukarens behov och att denne får 

tillfredsställelse i sitt liv. Alla har de till en början velat rädda den som missbrukar och har på 

så sätt klivit in i en roll som man kan kalla som en möjliggörare, vilket då är en person som 

medvetet eller omedvetet uppmuntrar missbrukaren i dess beroende. Personer som dessa är 

tryggheten för missbrukaren. Den medberoende är inte säker på sig själv utan är alldeles för 

upptagen av att tillgodose andras behov och glömmer på så sätt av sina egna, person G 

beskriver det själv att hon satte sina egna behov åt sidan, för hon var tvungen att veta allt. Att 

hon hade ett enormt kontrollbehov på missbrukaren, säger hon också där hela förhållandet 

med en som missbrukar bygger på en slags fixerad relation tror vi, person F beskriver det som 

den ständiga oron för honom. Alla misstankar, alla obesvarade frågor, där vi tycker att även 

hon verkar för upptagen av missbrukaren och därmed inte ser till sig själv, Giddens (ibid) 

skulle troligtvis mena att dessa förhållande bygger på inrotade vanor. Ett talesätt som vi vill 

lägga in i analysen för vi tycker det stämmer in här: man vet vad man har, men man vet inte 

vad man får… Där vi antar att de som lever parsamhet med en missbrukare har troligtvis 

byggt upp sitt förhållande med dem genom vanor de format längst vägen ihop genom livet. En 

slags bindning till varandra som bygger på förpliktelse och destruktivt beteende för de 

inblandade parterna. Där man inte har insett sitt beroende till den andre parten förrän det 

övergått till ett slags kontrollbehov av denne som man har svårigheter i att ta sig ur. När 

parterna blivit medberoende av varandra, gör det svårt för dem båda att lämna förhållandet 

hur mycket han/hon hatar förhållandet eller är olycklig i det, för ändå är denne psykologiskt 

oförmögen att lämna det.  

   Dem vi intervjuat som levt i par med missbrukaren har pratat om hur de har sagt tomma hot 

och att de gjort slut med missbrukaren gång på gång, men ändå aldrig lämnat denne, vårt 

antagande är att de samtidigt som de blivit till ett beroende av varandra så har de även formats 

ett medberoende till varandra och båda dessa är likartade oavsett om det är den anhörige eller 

missbrukaren vi går till. Giddens (1995) skriver om att beroendet har en tendens till att 

trappas upp, vilket då blir negativa återkopplingar och att det innebär ett ökande beroende 

beteende som leder till ett självdestruktivt beteende. Man låser sig fast vid ett tvångsmässigt 

beteende.  

   Att både den anhörige och missbrukaren är beroende av varandras närhet har vi genom vår 

empiri kunnat urskilja, och att detta beroende sedan eskalerat och blivit till ett tvång där den 

ena inte kan ”leva” utan den andre, att de får näring från varandra samtidigt som de tar näring 

från varandra och förhållandet övergått till att antingen släpper man taget eller så håller man 
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fast ännu hårdare. Vi läser även i våra intervjuer att de som är syskon till missbrukaren har ett 

annat resonemang kring missbruket, som bygger på en slags plikt istället gentemot varandra, 

att släktbandet kan inte klippas av åtminstone inte när det gäller blodsförvanter skriver 

Giddens (1997). Syskonen vi fått tag på har trots avståndet kartmässigt, till sina bröder som 

missbrukat, ändå känt sig sammanbundna med dem på ett eller annat sätt. Den ena av dem 

visste inget (person H), hon fick aldrig reda på något förrän han kommit iväg på 

behandlingshem. Vi antar att detta öppnade upp en dörr i henne, blod är ju trots allt tjockare 

än vatten, de har i dagsläget bättre kontakt nu än vad de hade innan. Den andra av syskonen 

(person I) har hela tiden funnits vid missbrukarens sida och försökt att hjälpa denne och satt 

sig själv och sin familj helt åt sidan, men att till slut sa person I ifrån, att hon inte orkar mer, 

hon kan inte finnas till hands för honom, detta gjorde hon när hon uppmärksammade att 

hennes egen familj blev åsidosatt när hon alltid ställde upp för honom i tid och otid. Person I 

beskriver sin bror som gudomlig och undrar varför just han, och att han är en bra person 

hennes bror egentligen, vilket vi tycker säger att blod är tjockare än vatten, att syskon kan i 

stort sett göra vad som helst, för det finns alltid där det som binder dem samman. 

  

Familjehemligheten och överlevnadsstrategi 

De intervjupersonerna som var barn till missbrukare (d v s Person A, B, C och D), berättade 

att de inte pratade med andra om vad som pågick hemma, att det var en hemlighet. De dolde 

föräldrarnas missbruk, bråk som skedde hemma och den misshandel som några av 

intervjupersoner själva blev utsatta för. De uttryckte att de var väldigt lojala mot sina föräldrar 

och skulle aldrig kunna avslöja hemligheten. Precis som tidigare forskning (Axelson, 1995) 

visar har barn med alkoholiserade föräldrar i regel lärt sig att dölja det som pågår hemma och 

att inte prata om problemet. Det blir en hemlighet som följer en under ens uppväxt.

  

Tidigare forskning (Leijonhielm, 1997) visar också att för att barn ska klara av den vardag de 

lever i med missbrukande föräldrar kan de gå in i olika roller för att överleva. Eftersom 

alkoholen gjorde föräldrarna opålitliga tog många av intervjupersonerna på sig ansvaret och 

tog till exempel hand om hemmet och syskonen. De gick in i olika roller för att överleva 

vardagen. Vissa blev familjehjälten medan andra höll sig undan. Person B exempelvis 

berättade att den svåra situationen hon upplevde ledde till att hon vuxit upp för tidigt. Hon 

berättar att hennes mammas missbruk förde att hon tog på sig mammarollen för sina syskon. 

När det var stökigt var det hon som städat undan. När det var utflykter i skolan gjorde hon 

extra matsäck åt sina systrar. Hon ville att deras kompisar skulle tro att de hade den där 

underbara morsan hemma som fixade allt, poängterar hon. Leijonhielm (1997) kallar en sådan 
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reaktion för överlevnadsstrategier. Vilket innebär att var och en av de anhöriga gör så gott den 

kan för att överleva och för att familjen ska fortsätta att hålla samman.  

 

 

 

Social band och skam 

De känslor som vanligtvis förekom för intervjupersonerna var skuld och skam, rädsla och 

besvikelse. Dessa känslor visade sig på olika sätt beroende på vilken situation som var svår 

och gjorde illa. Intervjupersonerna skämdes när föräldrarna eller partnerna var onyktra och 

kände skuld för det som skedde hemma. 

 

Enligt Scheff (2004) påverkas emotionerna med omgivningen där skam är en huvudemotion. 

Detta för att skam har fler sociala och psykosociala funktioner än andra emotioner, menar 

han. Scheff (ibid) hävdar att skammen är vår moraliska kompass. Han menar att skam 

betraktas som ett viktigt element i individens känsla av moral. Den spelar en stor roll när det 

gäller att reglera uttryck för andra emotioner som exempelvis ilska, rädsla och kärlek. I vilken 

utsträckning individen vågar visa sina känslor beror på om denne skäms för dem eller inte. 

Om individen skäms för att visa rädsla hålls rädslan tillbaka och blir undertryckt, (Scheff i 

Dahlgren & Starrin, 2004).  

Thomas Scheff (2004) skriver om att det är de sociala banden som är kraften till att individer 

hålls samman i samhället, vi har sett denna kraft i dem vi intervjuat, där vi kan säga att de 

sociala banden håller den anhörige kvar till missbrukaren. Sheff (ibid) skriver om korta och 

långa band, vi tycker att banden som de har mellan sig är för korta genom att de beskrivs som 

de band vilket gör att individerna blir beroende av varandra och får då väldigt liten frihet att 

utveckla sig själva.  

   Skammen som alla kring missbrukaren drar på sig är som sagt en huvudemotion i ett 

pågående missbruk, vi har fått ta del av en hel del ”under” emotioner i sambandet med våra 

intervjuer, som ilska, besvikelse, arg, sorg, smärta, oro är bara ett fåtal ”underkänslor” som vi 

har fått höra i samband med våra intervjuer, men vi tycker att alla har pratat om en 

huvudemotion och det är skam, vi har även förstått att i ett avslutat missbruk fortsätter 

känslan av skam att existera. Vilket kom fram när vi frågade om man talade öppet om att de 

har ett missbruk i familjen, där endast en av tio intervjupersoner berättar öppet för andra i sin 

omgivning att hon har en bror som är missbrukare. Kanske kan det vara så att hon tycker sig 

ha ett rätt distanserat förhållningssätt till missbruket och att hon själv har kommit så pass 

långt i det att hon vet att det inte är henne det handlar om, för hon skäms inte längre över det. 

    Rädsla och självdestruktivt beteende många gånger grundar sig på skamkänslor, menar 
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Scheff (ibid). Detta stämmer väl med intervjupersonernas berättelser. Intervjupersonerna som 

är barn till missbrukare berättar att de inte kunde prata med någon om problemet, de var rädda 

att göra det eftersom det var en familjhemlighet och de fick lära sig av föräldrarna att det var 

en skam som hela familjen borde dölja. De skämdes att visa deras rädsla vilket ledde till att 

deras rädsla hölls tillbaka och blev undertryckt. De var rädda många gånger men de dolde 

deras rädsla framför andra personer och vissa av intervjupersonerna var rädda för själva 

missbrukaren men dolde denna emotion framför missbrukaren. Scheff (ibid) skriver om att i 

relation med andra känslor är skammen en överordnad känsla och kan sätta igång 

bortträngningsprocesser, att människor inte vill uppleva skam för den är obehaglig och därför 

tränger man bort den. Individen skäms.  

   Det finns olika sorters skam, och att dessa även kan uppkomma på olika sätt. Skam kan 

orsakas av yttre omständigheter eller överföras från föräldrar till barn. I skamfyllda familjer är 

gränserna oklara eller överdrivet hårda då föräldrarna är rädda att förlora kontrollen, skriver 

Scheff (ibid). Om barnen gör fel angrips både deras handlingar och person. Problem som 

uppkommer förnekas och klaras därför aldrig upp. I familjer som präglas av skam upplever 

individen ständigt att hans gränser kränks och det kan leda till att han antingen blir osäker och 

tillbakadragen eller aggressiv. Någon av dem vi intervjuat beskriver detta genom att det fanns 

ramar, men att man inte visste dem, vi har även fått ta del av att man var tvungen att ljuga för 

att överleva. Individer som känner att de inte kan leva upp till omgivningens förväntningar 

blir ofta aggressiva gentemot vänner, föräldrar eller lärare. Individer som bär på känslor av 

skam eller skuld oftare än andra visar sin ilska på ett mer direkt sätt. Genom att vända 

skammen utåt och istället visa ilska känner individen att den återfår kontrollen. Ilskan gör att 

individen inte behöver fokusera på den negativa självkänsla som skammen ofta ger upphov 

till, (Scheff, 1990). Detta stämmer väl med Personens A berättelse: Han berättar att hans 

pappas missbruk gjorde att han växte upp för fort. Han upplevde osäkerhet och oro över 

situationen. Han var rädd att människor runt omkring honom skulle få reda på hur det såg ut. 

Problemet de hade hemma var en familjhemlighet vilken man får inte dela sig med andra, 

säger han. ”Det var en skam som hela familjen måste dölja”. ”Jag ville inte heller att någon 

skulle veta hur äckligt det var hemma hos oss”, säger han. Han berättar också att den här 

situationen gjorde att han blev elak mot andra. Han ville inte ha vänner då, varken i skolan 

eller utanför skolan. Han talar om att han minns att han brukade bete sig på ett elakt sätt så att 

alla andra skulle fly från honom. Han var mycket aggressiv inför sina klasskamrater och inför 

lärarna, säger han.  

   Vi kan urskilja att familjer isolerade sig till andra, vänner, släktingar och diverse 

utomstående individer. Familjen ”klippte av” de sociala banden till omvärlden, och detta 

gjorde de ibland utan att de ens reflekterade över det. Stängde in sig i sin egen kultur. Där 
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missbrukaren och alkoholen/drogen var nummer ett hur deras vardag skulle levas just den 

dagen, en egen subkultur skapades i den egna familjen där ingen utomstående fick lov att 

komma in.  

 

Om skamkänslan beror på att vi känner att vi själva har gjort fel kan den övergå i 

skuldkänslor. Skuld hör ihop med våra handlingar och indikerar att en kränkning av våra 

värderingar, normer eller regler har ägt rum, (Scheff i Dahlgren & Starrin, 2004). I vissa 

situationer berättar intervjupersonerna som är barn till missbrukare att föräldrarna lade 

skulden på dem, att det var de som gjorde fel. Det var det som nästan har hänt med Person C. 

Han berättade att han blev hotad av båda föräldrarna då han sa till dem att han skulle berätta 

för lärarna om sin situation hemma. Föräldrarna la skulden på honom och odlade skamrädslan 

i honom. Och om han skulle säga något till lärarna så skulle de skylla allting på honom. De 

skulle ta honom ifrån hans pappa och mamma, berättade de för honom.  Person G beskriver 

samma känsla när hon berättar om hur han brukade roa sig med att använda hennes gamla 

pojkvänner som ett vapen mot henne och det blev på så sätt till ett ”skydd” i hans egna 

missbruk. 

 

Scheff (ibid) menar i sin teori att människan är socialt beroende och att individen utvecklas 

genom den sociala interaktionen, vilket vi tycker stämmer, vi ser olikheter i dem vi intervjuat. 

Där vi tycker oss se olika förhållningssätt till missbrukaren i den sociala interaktionen mellan 

våra intervjupersoner, är man syster till missbrukaren så binder blodsbandet dem fast vid 

varandra, är man partner med missbrukaren är det annat som binder dem samman, är man vän 

till missbrukaren som person I är, kan man välja att inte lägga ner för mycket kraft och energi 

i problemet. Där vill vi poängtera att vi inte vet hur ”vänskapsintervjun” skulle ha generat om 

det var en vän som inte hade gått behandling på grund av egna missbruksproblem. Någon av 

dem har valt bort dem, medans vissa fortfarande har kontakten kvar. Man har genom att inte 

pratat om ”problemet” gjort att missbruket har blivit till en känsla av skam, detta har alla våra 

intervjupersoner talat om för oss att man inte pratade om det, pratade man gjorde man det 

endast inom familjen. Det sågs som en ”familjehemlighet”, i alla familjerna vi intervjuat. 

Familjerna som levt med missbruket inpå har valt att isolera sig gentemot andra beskriver de 

alla, medans vännen har valt att dra nytta av det samtidigt som det har blivit en slags isolering 

på så sätt att denne inte vill ha någon kontakt med dem som missbrukar när vi kopplar detta 

till Sheff (ibid) så kan det höra ihop med resultatet av bristande kommunikation som blir till 

en känsla av skam och blir på så sätt ett hot för individen.  

 
Socialisation 
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Mead (1976) menar att vi precis som Sheff (ibid) skriver, att vi utvecklar ett jag tillsammans 

med andra individer, att det inte finns där från början utan att de kommer genom 

erfarenheterna individen får i livet och blir till ett resultat i relationer med andra. I den 

symboliska interaktionismen sker ett samspel mellan individer i den sociala verkligheten, 

enligt Mead (ibid). Den sociala verkligheten för våra intervjupersoner genomsyrades av 

rädsla, det som utvecklades i interaktionen mellan familjemedlemmarna handlade om att 

föräldrarna var våldsamma och skrämmande, enligt oss. 

 

Att individen genom spegling av andra blir till ett jag, våra intervjupersoner har troligtvis 

speglat sig i missbrukaren och därmed format ett jag som är likställt med missbrukarens jag, 

om vi utgår ifrån att Mead´s (ibid) och Sheff´s (ibid) teorier är troliga. Missbrukarens 

skamkänsla och skuld går igen i den anhörige. Vi vet inte detta, men likheterna är uppenbara, 

då vi även när vi intervjuade vännen (Person J) till missbrukaren har fått ta del av 

missbrukarens värld. Detta gjorde vi utan att vi överhuvudtaget reflekterade över det under 

intervjun, utan det var först när vi satte oss och pratade om denna del av vår uppsats, analysen 

som vi såg ett samband som vi tycker är viktigt att belysa i analysen. Vi kan kalla dem i 

förhållandet till varandra för signifikanta andra, där de tar på sig andras attityder och uppfattar 

sig själva så som andra ser på denne. Eller kanske som de tror att andra ser på dem. Vissa av 

våra intervjupersoner håller distans till andra människor där de har utformat sina självbilder 

som säger till dem att vara försiktig, enligt oss. Att de har distans till andra kan vara ett 

resultat av hur deras ”Me” har formats, då ”Me” bär med sig erfarenheter och minnen.  

 

Vi tror att det säkert är som en av våra intervjupersoner säger att det troligtvis finns missbruk 

i var och varannan svensk familj men att man inte pratar om det för man skäms, man vill inte 

bli dömd av utomstående till familjen. Att vara anhörig till missbrukare har haft en viss 

betydelse för flera av intervjupersonernas personlighet och vilka val de har gjort. Alla våra 

intervjupersoner har påpekat att deras personlighet och deras självbild har påverkats av att ha 

levt med missbrukare. Vissa dömer folk för snabbt istället för att lära känna dem. Vissa har 

blivit osäkra på sig själva och litar inte på andra. Andra har dåligt självförtroende och är 

osäkra på deras egen förmåga. I den symboliska interaktionismen skapas jaget genom att man 

ser på sig själv med andras ögon där självbilden formas när man pratar med andra och när 

man sätter sig in i andras situation, menar Mead (1976). Han betonar fostran inom familjen 

som den primära socialisationen och internaliseringen av normer och värderingar utanför 

familjen som den sekundära socialisationen. Under den primära socialisationen som är 

viktigast för en individ överför den signifikanta andra som på detta stadium i första hand 

består av familjen, samhällets normer och värderingar till barnet, vilket han menar att dessa 
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signifikanta andra påtvingas honom. Deras definitioner av hans situation uppställs för honom 

som objektiv verklighet. Han föds sålunda inte bara in i en objektiv social struktur utan också 

en objektiv social värld, (Mead, 1976).   

 
 

Anhörigas emotioner & relationer till missbrukare  

Att känna besvikelse återkom i våra intervjupersoners berättelser. Barn till missbrukaren 

kände sig besvikna när pappa eller mamma inte höll vad de lovade. Person B berättar att hon 

skämts flera gånger över sin mamma, och att hon kände sig besviken många gånger när 

hennes mamma lovade saker som hon senare inte utförde. Samma känslor fick partnerna till 

missbrukare. Person E exempelvis berättar att hon pratade flera gånger med hennes man om 

problemet, och han lovade henne minska drickandet och försöka vara aktiv på ett 

behandlingsprogram. Men han gjorde aldrig det han lovade, säger hon. Han hade inte ens 

försökt lösa problemet på något sätt. Hon kände sig besviken då, påpekar hon. Hon säger 

också att hon nästan alltid upplevde den här känslan när hon var med hennes missbrukande 

man. När man är och lever som medberoende, finner man sin identitet genom andras 

handlingar och behov, det innebär att ens jag har en tendens att smälta samman med den 

andra personens jag, eftersom missbruket är en av de största källorna i dessa förhållanden att 

känna en ontologisk trygghet. Ett sätt enligt självhjälpsgrupper en av oss haft kontakt med är 

att lära sig ”släppa taget”, genom det upphör man med att kontrollera andra, något som är 

typiskt för en medberoende. Den medberoende uppmuntras att försöka frigöra sig från sin 

missbrukare genom att bryta ”kontraktet”, som Giddens (1995) skriver om i samband med det 

rena förhållandet.  

 

Många av intervjupersonerna och speciellt barn till missbrukare berättar att deras relation med 

föräldrarna, eller med den som missbrukar i familjen, idag inte är så bra och att det beror på 

föräldrarnas missbruk. Missbruket har bidragit till att föräldrarna inte gav tillräckligt mycket 

kärlek till vissa av intervjupersonerna, att de inte tog hand om dem. 

  

Vi kan lägga märke till att föräldrarnas missbruk har påverkat många av intervjupersonernas 

relation med föräldrarna idag. Person C exempelvis säger att han inte vill ha kontakt med hans 

pappa. För två år sedan träffade han pappan och det var han som ville träffa honom och inte 

pappan. Han ville veta hur han mådde och om han fortfarande missbrukade, enligt honom. 

Men efter träffen ångrade han sig. Han beskriver att han såg en man helt förstörd av spriten. 

Den bild han hade av hans pappa förändrades inte, säger han. Pappan såg lika förstörd ut som 

innan. Idag vill person C inte ens tänka på att träffa hans pappa. ”Pappas missbruk hindrar 
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kontakten med honom idag”, påpekar han. 

 

Vägen tillbaks till ett ”normalt” liv 

De anhöriga vi har intervjuat har alla kommit dit hän där det har skett något i deras tillvaro 

tillsammans med den som missbrukar, vilket har resulterat till något positivt i deras liv, de har 

gjort en förändring av något slag. Som har gjort att de är på väg tillbaks till ett ”normalt” 

fungerande liv igen med en ”normal” vardag som inte är uppbyggd på lögner och skuld 

känslor, där den anhörige gör allt för att missbrukaren ska må bra och inte alls tillgodoser sina 

egna behov. Utan att de faktiskt lyssnar till sig själva och sina egna behov, vägen dit har sett 

annorlunda ut och ser således annorlunda ut i dagsläget. Detta gör att vi inte kan säga att den 

anhörige tillhör en homogen grupp, även om de i missbruket ser likt ut. Något händer på deras 

livsväg, dörrar öppnas och de ser nya vägar de kan gå. Erfarenheten speglar sig i deras val de 

gör, rollerna de haft och har till den som missbrukar har också betydelse i valen. Är den 

anhörige syskon eller barn till en missbrukare, så är det svårare att välja bort den som 

missbrukar, den (missbrukaren) finns ju alltid där, det är som Giddens (1995) skriver att man 

har en plikt till varandra och denna plikt finns där oavsett vad föräldern/syskonet gör. Men har 

man ett annat förhållningssätt kan utgången från det livet se annorlunda ut, vi har mött dem 

som helt valt bort att ha kvar relationen till den som missbrukar, vi har mött dem som tvingas 

på grund av personligt själ ha kvar en relativt fungerande relation till den som missbrukar, vi 

har mött dem som har lyckats hitta en väg ut ur missbruket för att sedan kunnat bygga upp ett 

nytt liv tillsammans som verkar fungera genom att de tar dagen lite som den kommer, vi har 

även mött dem som inte bryr sig om att vännen missbrukar fortfarande bara denne inte har 

kontakt med denne. Alkoholen har en ganska stark betydelse för våra intervjupersoner för de 

flesta bär den en negativ klang. Vissa av intervjupersonerna har själv missbrukat medan andra 

har tagit avstånd från alkohol. En del av dem anser att alkohol för med sig problem och 

negativa konsekvenser. En av intervjupersonerna har påpekat att pappas missbruk inte ska 

begränsa honom på något sätt och har en positivare inställning till alkohol. De flesta 

intervjupersonerna har tydlig sagt att missbruket har påverkat deras syn på alkohol, men på 

olika sätt. Många har nämnt att alkohol är till för dem som kan hantera det. 

 

Ja, vi har fått ta del av att livet kan bli annorlunda fort och att man själv ibland står helt 

maktlös inför det som sker runt en… trots att man gör allt för att återfå kontrollen i ens 

vardag.  

 
7. Diskussionen  
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Livet i en missbrukar familj är kaotiskt och oförutsägbart. Allting för den anhöriga kretsar 

kring alkoholen/drogen och missbrukaren. Att den anhörige som lever med detta blir 

känslomässigt avstängd på ett sätt som är svårt att förklara och för den delen även svårt att 

förstå för andra. Den anhörige kan upplevas som den isolerar sig frivilligt från sin omvärld, 

att den inte bryr sig om andra längre, att den tror sig vara ”för mer” än andra när den tar 

avstånd från sina vänner, genom att den bara bryr sig om sin familj och sig själv. Att den 

anhörige isolerar sig från sin omgivning frivilligt kan tyckas konstigt när människorna runt 

denne inte vet varför och vad det är som driver en person till att ”stänga av sig” från världen 

runt om. 

   Det som driver den anhörige till denna handling är att man skäms, och denna känsla är så 

fruktansvärd att den så småningom övergår till skam, vilket blir ett resultat av en slags 

isolering. Man gör det för att överleva sitt egna lilla ”helvete” som är där bakom den stängda 

dörren. Den anhörige mår psykiskt dåligt av allt som händer kring denne, familjen lever i en 

ovisshet där man aldrig vet hur dagen ska bli när man vaknar på morgonen, hur det är hemma 

när man kommer hem… alltid gå omkring och bära på den stora klumpen, oroskänslan vad 

som komma ska. Aldrig kan den anhörige planera något och hoppas på något, för lyckan inför 

det som komma ska kan på ett enda ögonblick förändras på grund av missbruket i familjen. 

Där löften bryts, man saknar tillit och alla i familjen måste på så sätt hitta sitt sätt att överleva 

alla svikna löften.  

   Vi får inte glömma bort att det är en familjesjukdom som drabbar alla kring missbrukaren 

på ett eller annat sätt, alla dras med i ”skeppet” som håller på att sjunka, ett kaos som inte får 

synas utåt till ens omgivning, där den anhörige jobbar så hårt att få allt att fungera så ingen får 

någon misstanke att det inte står rätt till i den familjen. 

 
Om man tittar närmare på missbrukarfamiljen, är enigheten stor om att det finns gemensamma 

strukturer och mönster som är typiska för dessa. Detta kan bestå i att hela tillvaron är 

uppbyggd kring missbrukaren, vilket medför att familjen isolerar sig och har en bristande 

kommunikation sinsemellan. Den anhöriga tar på sig mycket ansvar och har inte kraft till att 

se situationen som den verkligen är, medan missbrukaren ställer sig utanför familjens liv och 

påverkar sin omgivning. Barnen får inte sina behov tillfredsställda och blir svikna av båda 

sina föräldrar. 

 
Man kan se att samtliga intervjupersoner kan ha blivit påverkade av detta mönster som kan ha 

funnits i familjen och i deras nära relationer. Detta kan ha det lett till olika konsekvenser, både 

som barn men även som vuxna. I mer än ett av fallen när det gäller barnen, till exempel, ser 

man mer tydligt att intervjupersonerna varit tvungna att tidigt lämna sin barndom och träda in 

i en vuxenroll. I ett annat fall ser man det i form av aggressivitet.  
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   Man kan utifrån det systemteoretiska perspektivet se att alla intervjupersonerna har påverkat 

men också att de fortfarande påverkas av det de varit med om och upplevt. Hos 

intervjupersonerna som är barn till missbrukare ser man osäkerhet, tillitsproblem, 

kontrollbehov och likgiltighet. Dessa känslor lever fortfarande kvar hos de flesta 

intervjupersonerna.   

När det gäller känslomässiga processer inom familjen, är den allmänna uppfattningen att den 

anhöriga tilldelar sitt eget livsutrymme genom att leva i missbrukarens värld som om det vore 

hennes egen och förnekar problemen. Parrelationen kännetecknas av att den anhöriga, likväl 

som missbrukaren, ofta har svårt att bryta sig loss. Den anhöriga har ofta missbruk i 

uppväxtmiljön och saknar erfarenhet av sunda relationer, vilket för denne normaliserar deras 

kaotiska liv. Missbrukaren ses av flertalet intervjupersoner som självupptagen och 

skuldbeläggande. Barnen utvecklar olika roller och funktioner för att kunna hantera tillvaron.  

 
Om vi tittar närmare på de anhörigas möjligheter till respektive hinder för att kunna förändra 

sin tillvaro, så märker vi att en vanlig ståndpunkt är att de anhöriga befinner sig i en 

problematisk situation. Möjligheter som står till regels varierar mellan allt ifrån att hitta ett 

intresse eller en gemenskap utanför hemmet, separera eller söka professionell hjälp. Hinder i 

detta sammanhang utgörs exempelvis av att de anhöriga ofta är ensamma, förnekar sina 

problem och är rädda för att förlora den sociala trygghet de anser sig ha. 

 
Ur vår undersökning så har vi märkt att en individ som har en relation med en missbrukare 

förklarar ofta sin situation som kaotisk och oförutsägbar. Situationen präglas av stress, 

osäkerhet och rädsla. Partnern förnekar problemet men försöker sedan lösa det och då den 

sociala isoleringen ökar, minskar kvinnans självförtroende. Om partnern har tillgång till ett 

väl fungerande socialt nätverk kan stress och ångest minska, men på grund av partnerns 

anpassning till missbrukaren är det dock vanligt att hon drar sig undan från sin omgivning och 

isolerar sig i hemmet.  

 

Familjemedlemmarna till en alkoholmissbrukare utvecklar, var för sig eller tillsammans, olika 

beteendemönster för att kunna hantera situationen. Då förändringar sker i ett övergripande 

system ställs det krav på att familjen ska anpassa sig. Hur väl familjen kan hantera 

omgivningens krav beror på hur väl strukturerade gränser familjen har.  

Familjens relationer är antingen regelbundna, och bygger på likhet, eller är de 

komplementära, och bygger därmed på olikhet. Relationen mellan kvinnan och den 

missbrukande mannen kan därmed ses som komplementär. I kärleksrelationen mellan 

parterna strukturerar kärleken mannens makt över kvinnan, då mannen tar emot och kvinnan 

ger. I ett parförhållande där missbruk är ett dagligt inslag blir förutsättningarna mycket små 
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att kunna ta hänsyn till grundläggande behov, såsom att kunna älska samt att känna sig älskad 

och behövd. 
 

Partnerns påverkan, av sin partners missbruk, kan ta sig uttryck på det sätt att hon, som 

reaktion på en stressfylld situation, beter sig på det sätt som hon tror ska lösa krisen. 

Partnern kan på olika sätt överfungera genom att hjälpa sin man när problem hopar sig kring 

honom och att utåt sett hålla en snygg yta åt honom. Däremot underfungerar kvinnan för egen 

del genom att negligera att göra klart för sig vad hon själv vill ha ut av livet och var gränsen 

går för vad som är acceptabelt för henne, beträffande mannens missbruk.  

   Kvinnan har svårt att ställa om sig från rotade mönster och föredrar därför att hålla kvar vid 

mannen även om det innebär problem. För partnern kan förnekelse bli en livsnödvändighet då 

verkligheten blir svår att hålla ut. Kvinnan försöker ständigt kontrollera mannen, förhindra 

skandaler samt bortförklara mannens misstag och dåliga uppförande. Skuld och motstridiga 

känslor präglar partnerns känslomässiga situation. Kvinnan kan ses som dubbelt förtryckt av 

mannen vilket kan härledas ur penningväldet samt ur familjen, där förtrycket anses som 

djupast förankrat. Den missbrukande mannen tar, i kärleksrelationen, emot av kvinnans 

omsorg medan kvinnan ger och inte kräver något tillbaka. Kvinnan kan se moraliska 

svårigheter som konflikter mellan olika sätt att ta ansvar och det finns därmed ett samband 

mellan kvinnans självuppfattning och moralsyn. 

I uppsatsen har vi fått ett inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv, där bådas kunskap och 

erfarenheter har varit positiva i uppsatsens syfte, vi har haft många diskussioner och har fått ta 

del av varandras erfarenheter och synvinklar som vi säkert inte hade gjort om vi inte hade valt 

detta ämne. För det är en familjehemlighet att leva med ett missbruk i familjen, vi pratar inte 

om det. Men vi vill säga till de människor som vet att det pågår ett missbruk bakom den där 

stängda dörren, var inte rädd, välj inte att se bort, snälla vänd inte andra sidan till. Utan våga 

istället ta kontakt och säg att du har sett eller att du vet att det finns ett problem. Har du egna 

erfarenheter, berätta om dem de kan öppna upp den dörr som varit stängd. Många gånger kan 

det vara detta som en anhörig behöver ta del av för att komma till insikt att den bör göra något 

åt sin situation, att någon sett, att denna någon bara tar sig tid att lyssna på den anhörige, som 

oftast genom missbruket har fått en plats bakom ”kulisserna”. Att någon visar på en förståelse 

i problematiken istället för att tycka synd om eller döma den anhörige som lever med 

missbruket.   

 
Tankar som väckts hos oss under resans gång cirkulerar mycket kring den undran vi känner. I 

början trodde vi att användandet av olika teorier och synsätt skulle resultera i märkbara 

skillnader och underlätta förståelsen av hur olika man kan tolka denna problematik. Men 

sorgligt att påstå, så mycket ambition och så lite att ta emot. Istället står vi nu här med ett 
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resultat som präglas av större likheter än skillnader. När vi själva sökt förklaringen till detta, 

är vår hypotes att detta hänger samman med att de olika teorierna och synsätten under tidens 

gång till viss del har utvecklats och sprungit fram ur varandra.  
 
Vi upplever också att det satsas alldeles för lite resurser på att hjälpa dessa anhöriga. När det 

sociala skyddsnätet träder in för att hjälpa missbrukaren, genom att exempelvis erbjuda en 

behandling, ”glömmer” man ofta att det finns en familj med i bilden som också har drabbats 

av missbrukets konsekvenser. Skulle man mot antagande komma ihåg detta så är de 

erbjudanden som står till förfogande i mångt och mycket formade i samma struktur. Detta 

grundas ofta på besparingskrav och otillräckliga resurser. Den intressanta frågan enligt vår 

mening är om de resurser som trots allt står till buds används på rätt sätt. Ofta verkar man tro 

att omorganisering är lösningen till alla problem och vågar inte vidga sina bilder utanför detta 

smala perspektiv. För vem vet vad som döljer sig där? 
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9. Bilaga 

Intervju frågor 
 
Personliga bakgrund: 

1. Berätta om din personliga bakgrund: ålder, civilstånd och livssituation? 

 

Uppväxtmiljön: 

2. Berätta om din uppväxtmiljö. Hur upplevde du den? Har du någon närstående som är eller 

varit beroende? 

 

Problemets upplevelsen: 

3. Hur upptäckte du att din pappa/mamma/man/kvinna missbrukade?  

4. När kom din misstanke att detta inte var normalt beteende? 

5. Hur reagerade du då? 

6. Pratade du med någon annan om dina misstankar? 

7. Tror du att du förändrades som person under den tiden, när du upptäckte att den nära 

personen missbrukar?  

8. Hur påverkade missbruket dig? Är det något du reflekterat över någon gång? 

 

Relationen/Familjen: 

9. Hur såg relationer mellan dig och den missbrukande ut då? Har denne någon gång varit 

våldsam mot dig? Har du någon gång känt dig kränkt på grund av denne? 

10. Hur såg familjens sociala umgänge ut? Upplevde du att det blev begränsat på grund av 

missbruket? På vad sätt i så fall?  

 

”Överlevnadsstrategi”: 

11. Har du klarat av situationen idag? Hur gjorde du för att klara den? 

12. Har du sökt/fått hjälp? Hur gick det till? Hur har det gått? 

13. Hur ser din tillvaro ut idag? 

14. Har ni kontakt idag? 
15. Hur ser du på alkohol? 
 
 
 


