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 Sammanfattning

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett alkoholmissbruk påverkar interaktionen

mellan individer i ett partnerförhållande där mannen missbrukar. När en partner lever med en

missbrukare utvecklas ofta ett medberoende. Fokus i uppsatsen är hur ett medberoende påverkar

de anhöriga i sina relationer med missbrukaren och i det sociala livet med andra personer

Uppsatsen är kvalitativ och den bygger på intervjuer med fyra respondenter som lever eller har

levt med en alkoholmissbrukare, och en respondent som är behandlingsterapeut inom

tolvstegsprogrammet De teorier jag använder mig av är symbolisk interaktionism och

stämplingsteorin. Slutsatsen är att medberoendet utifrån mina respondenter varierar från ett starkt

medberoende till ett obefintligt medberoende. Vad som är den främsta orsaken till ett

medberoende är hur den medberoende ändrar sitt beteende. Den medberoende utvecklar ett

kontrollbehov mot den missbrukande partnern men även över sina egna känslor. Självkänslan är

en egenskap som påverkas negativt hos den medberoende. Respondenterna utför sina handlingar

beroende på hur de upplever situationer mellan sig själva och den missbrukande partnern.

Tendensen är att de anpassar sina liv efter missbrukarens beteenden och känslor och bortser från

sina egna känslor. Finns ett stöd av andra personer t.ex. vänner eller familjen kan respondenterna

hantera situationen med en missbrukare bättre än när de saknar stöd från familj och vänner.

Nyckelord: Medberoende, självkänsla, beteendet, symbolisk interaktionism, stämplingsteorin.
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1 Bakgrund

Det finns cirka en kvarts miljon människor i Sverige som har ett alkoholmissbruk. Genom

statistiska beräkningar har forskarna kommit fram till att på varje människa som missbrukar är

det fem individer som står i nära relation med missbrukaren och riskerar att utveckla ett

medberoende i någon form (Centralförbundet för alkohol och narkotika utvecklingen 2006).

Att vara medberoende är ett begrepp som började dyka upp i slutet av sjuttiotalet i USA, genom

behandlingsprogram inom Minnesotamodellen ( Melody, 1990:39). En del av forskarna ser det

som en sjukdom medan andra ser det som ett tillstånd, en process i livet som den medberoende

befinner sig i. Medberoende är ett omstritt begrepp inom forskningen, men det finns inget

vetenskapligt belägg för att medberoende skall klassas som en sjukdom i dagens läge (Söderling,

2002:16). Utifrån AA (Anonyma alkoholister) bildades en självhjälpsgrupp av kvinnor som var

livskamrater till missbrukande män inom AA rörelsen. Det var i början av 40-talet i USA, och

det var upptakten till de Al-Anon grupper som finns i dag.  Kvinnorna kallade sig inte

medberoende utan var gifta med alkoholmissbrukare, och fann stöd i varandra att hantera

situationer som uppstod på grund av att de levde med en alkoholmissbrukare (Melody 1990:39).

I slutet av 80-talet har medberoende blivit ett begrepp med många definitioner. För att definiera

medberoende finns det många olika skalor den främsta eller den som används i de flesta studier

är Spann & Fischer skalan. Den mäter hur mycket aktivitet individen brukar för att vårda någon,

och hur den medberoende förtränger sina egna känslor och sätter dem inom parantes. Genom att

fokusera på andra och deras känslor (James & Morgan 1991).

 En tidig definition av begreppet medberoende är Subbys och Friels som skrev en artikel där

medberoende användes för att beskriva en individ som påverkas av en annan individ som har ett

beroende av något slag. Det fick i sin tur till följd att den medberoende utvecklade ett osunt

beteende genom att leva t.ex. tillsammans med en missbrukare (Melody 1990:39).

 Jag har egna erfarenheter av att leva med en alkoholmissbrukare under en kortare period av mitt

liv. Under denna tid var jag inte bekant med begreppet medberoende. Och såg mig själv inte som

medberoende. Efter att studerat begreppet kan jag idag förstå att jag var medberoende. Jag

ändrade mitt beteende och mina känslor för att undvika konflikter i vårt förhållande. Jag försökte

även kontrollera mängden alkoholintag för min partner. Under vårt förhållande hotade jag även
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att lämna honom många gånger. Genom att analysera mitt eget beteende under denna tid har jag

fått en förståelse av vad ett medberoende är. Det är därför jag valt att göra en studie om

medberoende pågrund av mina egna erfarenheter.

1:2 Syfte och frågeställning

Syfte med studien är att ta reda på om personer som lever med en missbrukare kan utveckla ett

medberoende genom att leva i en nära relation med en alkoholmissbrukare. Det jag vill uppnå

med min studie är att ta reda på hur ett medberoende kan påverka människors beteenden och

känslor. Jag vill också undersöka hur den medberoende fungerar i det sociala samspelet med

andra individer och tillsammans med missbrukaren. Jag har valt att avgränsa mig till en partner

i förhållandet, den som lever med en alkoholist och kan utveckla ett medberoende.

Mina frågeställningar är: Vilka egenskaper/beteende är det som kännetecknar ett medberoende?

Hur tar sig ett medberoende uttryck i vardagslivet? Vad betyder begreppet medberoende för

respondenterna?

2 Tidigare forskning

För att ta reda på erfarenheter från tidigare forskning har jag sökt i olika databaser på

Mälardalens högskola och på google. Inom Sverige finns det inte mycket forskning om ämnet

medberoende. Jag har främst letat efter vetenskapliga artiklar där medberoende förklaras och hur

ett medberoende mäts och defineras.

2:1 Hur medberoende mäts

James och Morgan är två forskare som har studerat medberoendebegreppet. De har i sin studie

”What is codependency” använt sig av tidigare forskning om begreppet medberoende. James och

Morgan har utgått från redan befintlig forskning inom området för att ta reda på vilka verktyg

som används för att definiera ett medberoende. Det är främst tre faktorer som används när

medberoende mäts. James och Morgan definierar dessa genom olika nivåer av mening som den

medberoende kan ha för att den missbrukande partnern skall må bra. Nivåer av mening delas in i

tre olika teman för att se hur ett medberoende kan påverka de anhöriga till missbrukaren. Det

första är att få den medberoende att komma till insikt och hur den medberoende skall ändra sitt

beteende för att må bra. Nummer två är psykologiska konceptet där man förklarar människligt

beteende. Att jämföra psykologiskt beteende utifrån hur en medberoende fungerar. Den
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medberoende har ofta en förvrängd uppfattning om sig själv, och det påverkar självförtroendet i

negativ riktning. Det tredje gäller olika sjukdomssymtom som en medberoende kan ha. Några av

dessa är panikångest, personlighetsstörning enligt borderline och posttraumatisk stress (James &

Morgan 1991). Personlighetsstörningar kan förklaras med beteenden eller karaktärsdrag som

medför en yrkesmässig och social funktionsnedsättning. Exempel på personlighetsstörningar är

borderline, aspbergers, narcissistiskt personlighetsstörning och bulimi/anorektiskt syndrom (

Melin & Näsholm 2006: 70-71).

2:2 Medberoende enligt DSM-skalan.

Cermark är en forskare som har försökt att definiera medberoende utifrån DSM skalan. DSM

skalan är en förkortning av ”Diagnostic and statistical manual of mental disordes” det är en

handbok inom psykiatrin för att fastställa olika personlighetsstörningar och sjukdomstillstånd

inom psykiatrin. Cermarks kriterier går ut på att införa medbeboende i DSM-skalan, och genom

detta påvisa att medberoende skall klassas som en sjukdom. De kriterier han använder sig av är

fyra stycken.

A. Att fortlöpande låta sin självkänsla bero på den egna förmågan att kontrollera sig själv och

andra. Det för med sig negativa konsekvenser för den enskilde.

B. Tillfredställa andras behov före sina egna.

C. Separationsångest från t.ex. missbrukaren.

D. Ha relationer med drogberoende.

Den medberoende skall även ha tre eller flera av dessa 10 symtom: 1. Förnekandet,

2. Känslomässiga hämningar, 3. Depression, 4. Kontrollbehov, 5. Tvångstankar, 6. Ångest, 7.

Eget missbruk, 8. Varit utsatt för fysiska eller sexuella övergrepp, 9. Stressrelaterade åkommor,

10. Levt med en missbrukar mer än två år utan att söka hjälp.

Resultatet visar att det finns vissa likheter med personlighetstörningar och medberoende utifrån

DSM-skalan. Det som skiljer medberoende från personlighetsstörningar är att den medberoende

tror att han/hon kan kontrollera andras känslor och beteenden genom sin egen viljestyrka och sitt

beteende En annan viktigt skillnad är att den medberoende sätter sin partners lycka framför sin

egen. Cermark har gjort ett försök att definiera medberoende utifrån DSM skalan för att klassa

medberoende som en sjukdom. Detta har inte accepteras av läkarvetenskapen, och medberoende

klassas inte som en sjukdom idag enligt Världshälsoorganisationen ( James & Morgan,1991).
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2:3 Empirisk studie utifrån DSM-skalan

Berglund och Zetterlind är två svenska forskare som gjort en studie baserad på Cermarks DSM

skala. Deras syfte var att utifrån Cermarks sett att se på medberoende som en sjukdom använda

sig av hans kriterier och göra en empirisk studie av anhöriga till alkoholberoende. I deras studie

ingick 41 anhöriga till alkoholberoende i Malmö, 19 gifta kvinnor, 10 gifta män och 12 andra

anhöriga som bestod av döttrar, söner och mammor till alkoholmissbrukare. Dessa personer

intervjuades för att ta reda på om det fanns ett samband mellan medberoende utifrån Cermarks

skala och den empiriska studien av medberoende som Berglund och Zetterlind gjorde. De

intervjuade fick en skala som bestod av ett antal svarsalternativ, som gav olika poäng som var

baserade på Cermark studie utifrån DSM-skalan (se Cermarks studie ovan).

1. Tre av kategorin A-D och tre från symtomlistan 1-10.

2.  Två av kategorin A-D och tre av symtomlistan1-10.

3. Ingen eller två av kategori A-D och tre av symtomlistan 1-10.

 Det var främst kvinnorna i studien som uppvisade ett högre beteendeproblem. Kvinnorna hade

ett större kontrollbehov när det gällde att kontrollera sina egna och missbrukarens behov och

känslor. Slutsatsen blev att 44 %, främst kvinnor kunde betraktas som medberoende utifrån

Cermarks DSM skala vilket stämde med tidigare forskning. Zetterlind och Berglund påpekar att

det behövs flera empiriska studier för att dra någon säker slutsats om att använda DSM skalan

när det gäller att mäta medberoende som en sjukdom ( Berglund & Zetterlind 1999).

2:4 Medberoende ur ett kvinnligt perspektiv

Två andra forskare, Harkness och Cotrell (1997), tar upp frågan om vad ett medberoende är

genom att använda sig av respondenter som jobbar som rådgivare inom missbrukvården, men de

har även egna erfarenheter av att vara medberoende. Forskarna utgår; från att dessa respondenter

kommer i kontakt med problemet som ett medberoende kan föra med sig. Undersökningen

gjordes på fyrtio olika kliniker som var geografiskt utspridda både på landsbygd och i tätort.

Harkness och Cotrell ser på medberoende utifrån social konstruktion kring begreppet

medberoende ”The social construction of co-dependency in the treatment of substance abuse”.

Harkness och Cotrell använder sig av Spann & Fischer skalan i sin studie.

 Harkness och Cotrell (1997) relaterar till en studie gjord av Lyon och Greenberg (1991) där

dessa forskare har studerat döttrar till alkoholiserade föräldrar. Denna studie påvisar att dessa

individer har en tendens att söka sig till män som missbrukar för att de har ett behov av att hjälpa
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andra. De jämförde med en grupp som kom från normala uppväxtförhållanden. Denna grupp

visade inte samma beteende d.v.s. att söka sig till missbrukare och ha behov av att hjälpa andra

(Harkness & Cotrell 1997).

Resultatet av Harkness och Cotrell (1997) studie baserat på frågeställningen var att ett typiskt

högt medberoende en vit kvinna 44 år. Hon var gift med en missbrukare, ständigt trött och

frustrerad med mörka ringar under ögonen och hematom på kroppen. Hon har dålig självkänsla,

är mamma till en missbrukande son som hon stadigt försöker hjälpa ekonomiskt. Hon är rädd för

sin man och måste alltid fråga om lov att göra något. Hon försvarar misshandeln med att ”kände

du mig skulle du också slå mig” (Harkness & Cotrell 1997).

Den med ett medeltal av medberoende var en svart kvinna med en vuxen son med drogproblem.

Sonen lever utanför hemmet, men har ingen fast adress. Hon har aldrig varit gift och lever i ett

bostadsområde med hög kriminalitet. Sonen får inte flytta hem för då risker hon att bli vräkt

eftersom han tar droger och det blir sökigt när han har fester där. Han hjälper inte till att betala

hyran eller ställer upp och hjälper till i hushållsarbetet.

Lågt medberoende är en vit kvinna i tjugofemårsåldern med ett barn och frånskild. Barnet är på

fritids och hon vägrar att träffa sin före detta man hemma. De ses på offentliga platser. Hon

pratar ofta om sig själv och berättar om skilsmässan. Hon talar även om sin före detta man på ett

negativt sätt. Hon lånar inte ut pengar eller hjälper sin före detta man med något (Harkness &

Cotrell 1997). Harkness och Cotrell (1997) tre olika nivåer av medberoende kan ifrågasättas. Det

låga medberoende kan uppfattas som personen har anpassat sig till det nya livet på ett adekvat

sätt.

Harkness & Cotrell (1997) vill betona att utifrån deras studie är det svårt att dra några generella

slutsatser om att medberoende skall vara ett kvinnligt fenomen. Det är flest män som är i

behandling för missbruk. Majoriteten av anhöriga är högre av det kvinnliga könet när det gäller

sambo/maka.

2:5 Jämförelse studie om anpassningsproblem

Billings och Moss (1983) är två forskare som jämförde personliga och sociala faktorer mellan tre

olika grupper i sin studie ”Psychosocial processes of recovery among alcoholics and their

families”, för att se hur ett missbruk påverkar familjen och hur väl den anpassar sig till det
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sociala livet efter att missbrukaren börjar leva som nykter alkoholist. De jämförde tre olika

grupper. Grupp ett bestod av makar till alkoholister som fick återkommande återfall, och ännu

var aktiva i sitt missbruk. Den andra gruppen var makar till tillfrisknade alkoholister som var

nyktra. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp där alkoholproblem inte existerade. Makarna i

den andra gruppen med nyktra alkoholister mådde bäst enligt studien i jämförelse med

kontrollgruppen och makarna i grupp ett som levde i alkoholiserade miljöer. Vad som är

anmärkningsvärt enligt forskarna är att familjerna i grupp två, dvs. makarna till de tillnyktrade,

borde ha flera problem att arbeta med på det sociala och personliga planet. Dels för att

missbrukaren arbetar varje dag med sin sjukdom och dels för att den medberoende måste arbeta

med sina problem att anpassa sig till den nya situationen som har uppstått när maken/makan

blivit nykter. Det var färre gräl vilket kan verka konstigt med alla diskussioner om hur svårt det

är för familjer att anpassa sig till det nyktra livet. Makarna till alkoholisterna i grupp ett var ofta

mera deprimerade, upplevde fler stressfaktorer och en sämre familjesammanhållning. Hur

makarna i grupp ett mådde var relaterat till hur mycket deras make/maka drack - ju högre

konsumtion desto fler problem med stress och depression.

Studien följdes upp efter tio år och då var 91 % och av de nyktra alkoholisterna i grupp två

fortfarande gifta. Det var samma andel som antalet i kontrollgruppen. De i grupp två hade nu

samma alkoholkonsumtion som kontrollgruppen, samma kontaktnät och var lika aktiva med

fritidssysselsättningar. Denna specifika grupp två hade normaliserats socialt och levde ett bra liv,

och var mindre deprimerade än kontrollgruppen och grupp ett.

Den första gruppen som bestod av aktiva missbrukare skilde sig oftare än de två andra

grupperna. Det ledde till en förbättring för dessa makar som separerade från sina alkoholiserade

makar. Forskarna Billings och Moss (1983) konstaterade att det inte fanns några belägg för att

makar till de tillfrisknade alkoholisterna skulle ha någon störd personlighet eller sämre

anpassningsförmåga till det sociala livet

Min egen definition av begreppet medberoende med stöd av tidigare forskning och mina egna

erfarenheter är att medberoende inte är någon sjukdom utan en akut situation. Eftersom det är

svårt att hantera ett alkoholmissbruk i en familj. Viljan att hjälpa partnern är större än sina egna

känslor och välbefinnande. Jag själv tänkte inte på mitt eget handlande och beteende utan jag

satte min partner främst. Han skulle må bra och det gjorde han om jag undvek konflikter och

gjorde det han sa. Personligen tror jag att det är svårt att inte ändra sitt beteende när en i familjen
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missbrukar. Det handlar om att familjen skall fungera och finns det barn med i bilden blir det

extra jobbigt. Dels för barnen men även för den nyktra föräldern. De negativa känslorna som

finns i förhållandet är känslor av skam, skuld och kontrollbehov. Att anpassa sig efter ett

missbruk i en familj beror på hur förhållandet har varit anser jag. Har det varit misshandel och

barn med i bilden tror jag det är svårare att anpassa sig om förhållandet tagit slut och missbruket

forsätter. Det att kunna förlåta och förstå att alkoholismen är en sjukdom är svårt för många

anser jag.

2:6  Kritik mot begreppet medberoende.

Det finns feministisk kritik mot dessa studier. Feministerna menar att begreppet medberoende

stämplar kvinnor som lever med sina män som viljesvaga och att bry sig om någon uppfattas

som något negativt. Det finns en kvinnlig norm i samhället idag som innebär att kvinnorna

förväntas ta hand om familjen. Många kvinnor tänker på familjen och värnar om andra, och

utifrån medberoendebegreppet upplevs det som negativ beteende från kvinnorna. Det är även fler

män som missbrukar enligt statistik. Det påverkar antalet medberoende av det kvinnliga könet

för de är i majoritet i antalet anhöriga (Harkness & Cotrell 1997).

Arne Gerdner (1999) som är socionom och alkohol- och drogbehandlare är kritisk till tidigare

forskning. Det finns ett att antal hypoteser som främst tar upp kvinnornas destruktiva beteende

som uppstår på grund av att de lever med alkoholiserade män. Gerdner anser att i ett

samboförhållande när ena partnern är alkoholist är det naturligt att försöka kontrollera

situationen och medberoende är ingen sjukdom.

En av dessa hypoteser är dekompensationshypotesen som innebär att kvinnorna behöver sina

alkoholiserade män för att själva kunna hantera sina egna depressiva problem. Deras förmåga att

fungera socialt och deras funktionsförmåga försämrades om de inte hade sina alkoholiserade

män att ta hand om. Grender menar på att det inte finns belägg för ett sådant resonemang. Det

finns studier som visar att kvinnorna uppvisar positiva resultat i det sociala livet och

funktionsförmågan när deras män tillfrisknat. Det är tvärt emot dekompensationshypotesen som

menar att kvinnorna behöver sina alkoholiserade män  att ta hand om för att själva må bra.

Stresshypotesens är en annan hypotes som används i många forskningsstudier. Kvinnor upplever

stress för att deras män dricker och där av får känslomässiga problem. När männen tillfrisknar

minskar dessa problem, vilket inte stämmer överens med dekompensationshypotesen.
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Anpassningshypotesen är det tredje perspektivet där man tar upp hur kvinnorna anpassar sig till

männens problem med alkohol. Kvinnorna går ofta igenom olika faser när det gäller männens

alkoholproblem. Den första är förnekelsen till problemet, den andra är tjat och hot att lämna

mannen om han inte slutar dricka. Hjälper inte det försöker kvinnorna kontrollera mannen,

genom att hälla ut sprit och tacka nej till fester. När kvinnorna inte engagerade sig i männens

drickande utan satsade på egna intressen och umgänge med vänner, klarade de sig ofta bättre. De

satte gränser mot mannen och hans alkoholkonsumtion, vilket påverkade mannen i positiv

riktning att se problemet (Grender 1999).

 Gerdner är även starkt kritisk till Cermarks definition enligt DSM skalan. Gerdner tar upp några

specifika detaljer som han reagerar emot. Det första är att Cermark beskriver medberoende som

en personlighetsstörning. Samtidigt påpekar Cermark att det uppkommer i relation med en

missbrukare vilket kan komma när som helst i livet. Personlighetsstörning är något som finns,

oavsett om man lever med en missbrukare eller inte. Gerdner motsätter sig även mot blandningen

av de olika kriterierna, på grund av att det finns olika symtom på olika personlighetsstörningar

t.ex. borderline och posttraumatisk stress. Det saknas även empiriska studier för att kunna

diagnostisera medberoende utifrån DSM-skalan (Gerdner199 ).

2:7 Författare med egna erfarenheter av medberoende

Det finns författare/forskare som diskuterar medberoende baserat på egna erfarenheter av att vara

medberoende. I det här avsnittet presenterar jag tre författare som har egna erfarenheter eftersom

de är anhöriga eller som har ett missbruk bakom sig.

Bettie Melody är en amerikansk författare/forskare som har ett eget missbruk bakom sig. Hon

har skrivit boken ”Bli fri från ditt medberoende” som baseras på hennes tidigare erfarenhet av

vara medberoende. Hon skriver i sin bok att de flesta forskare har en egen förkortad version av

vad ett medberoende är för något. I denna uppsats tar jag upp de främsta av dessa. R. Subby

definition är att ett medberoende är ”ett känslomässigt, psykologiskt och beteendemässigt

tillstånd som utvecklas till följd av en individs varaktiga exponering för och utövande av en

uppsättning tvingande regler- regler som förhindrar det öppna uttryckandet av känslor liksom

den direkta diskussionen av personliga och interpersonella problem. Enligt Larsens definition är

medberoende ”de självförgörande, inlärda beteendet eller karaktärsdefekter som ger upphov till

minskad förmåga att inleda eller ingå kärlekrelation” (Melody 1990:39).
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Melodys definition av en medberoende är ” A codependenent person is one who has let another

person`s behaviour affect him orher, and who is obsessed whit controlling that person`s

behaviour “”Hon tar även upp över två hundra symtom på ett medberoende. Den andra

människan behöver inte vara en missbrukare, medberoende gäller vilken människa som helst

som den medberoende försöker kontrollera. Det som är viktigt är att när man definierar

medberoende skall man bara fokusera på den som är medberoende och inte den andra personen.

Den medberoende går helt in för den andra människan utan att tänka på sig själv (Melody 1990,

40-42).

Melody skriver om hur medberoende människor reagerar på andras problem för att citera henne

”Det är naturligt att vilja skydda och hjälpa de människor som vi bryr oss om”. Det är också

naturligt att påverkas och reagera på de problem som människorna omkring oss har. Allteftersom

ett problem blir mer allvarligt och förblir olöst blir vi mer påverkade och reagerar alltmer

intensivt på det”. En medberoende reagerar på andras och sina egna problem men det är sällan de

agerar. En medberoende måste utifrån Melodys syn att se på begreppet lära sig att inte reagera

utan att agera på ett sunt sätt. Det är där det ofta brister. För en medberoende måste lära sig att

agera i förhållande till missbruket istället för att reagera

( Melody 1990:43-44).

Lars Söderling är läkare och författare med egna erfarenheter av medberoende. Medberoende är

ett samspel mellan två människor eller familjer. När en i familjen får t.ex. missbrukarproblem

dras alla andra i familjen in för att lösa problemet. Själva ordet medberoende uppfattas som

något negativt. Det läggs en skuldbörda på den som bär detta fenomen. Själv vill han påpeka att

ordet medberoende inte skall uppfattas som negativt. Medberoende utifrån hans synsätt är när

familjen får problem i relationer och med att fungera normalt på grund av att någon har

missbrukarproblem. Alkoholen styr familjen och alla anpassar sig efter alkoholisten och tar efter

hans/hennes dysfunktionella sätt att vara. Vidare klassar han inte medberoende som en sjukdom.

Hans ståndpunkt är att medberoende är ett tillstånd som familjen befinner sig. Alla människor är

i viss utsträckning medberoende i någon form, det ingår i de samhällen vi lever i idag. Vi är

beroende av varandra i det sociala samspelet på gott och ont ( Söderling 2002:15 ff).

Tommy Hellsten är en terapeut som arbetat med alkoholfrågor och har egna erfarenheter av att

vara medberoende i form av att växa upp i ett alkoholiserat hem. Hans definition av
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medberoende är: ”Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknat tillstånd som uppkommer

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

så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den”. Han menar att

medberoende passar in på de flesta människor och därför behövs det en diskussion om detta.

Vidare är det främst fem element som han kallar dem som ingår i ett medberoende. En stark

företeelse, företeelsen närhet, oförmågan att bearbeta företeelsen, anpassning, sjukdom eller

sjukdomsliknande tillstånd. När han talar om företeelsen menar han ett missbruk av något slag

(Hellsten 1998:53).

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den förklaringsmodell som ser på medberoende

utifrån ett sjukdomsbegrepp finns det inget belägg för i dagens forskning. Cermark har försökt

att definiera det genom att använda sig av DSM-skalan men utan resultat inom läkarvetenskapen

(James & Morgan 1991). Genom att granska den tidigare forskningen och litteraturen kan

medberoende definieras som ett tillstånd man befinner sig i då man lever med någon som

missbrukar, vilket får konsekvenser för det sociala och personliga livet (Melody 1990:39).

3 Teorier.

Här presenterar jag de teorier jag använder i analysarbetet. Teorierna är ett verktyg för att kunna

förstå respondenterna i deras relationer med missbrukaren och det sociala livet generellt. Jag har

valt teorier utifrån ett socioligiskt förhållningssätt där människornas interaktion med varandra

står i centrum.

3:1 Symbolisk interaktionism.

Den som är upphovsman till själva termen symbolisk interaktionism är Herbert Blumer, men den

som främst förknippas med symbolisk interaktionism är Georg Herbert Mead som var lärare vid

Chicagouniversitetet. Mead såg på interaktionen mellan medvetandet, jaget och samhället.

Medvetandet och jaget bygger fullständigt på sociala alster och språket är den viktigaste

beståndsdelen för att det uppstår. Det är språket som skiljer oss människor ifrån andra biologiska

varelser och genom språket blir människan en tänkande varelse och blir även medveten.

Medvetandet är socialt betingat och utvecklas genom att människornas tänkande fortgår som en

process genom livet. På grund av att människan är en tänkande varelse kan vi överta varandras

roller och kontrollera vårt eget beteende när vi ser vårt beteende utifrån andras roller. Det pågår

ständigt en växelverkan mellan individer och samhället. Människorna påverkas av varandra,
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samhällets normer, lagar osv (Mead, 1991: 12ff). För att citera Mead - ”Individen är inte

samhällets slav. Han skapar samhället lika väl som samhället skapar individen”(Mead, 1991:20).

Vi människor påverkas av andra individer och samhället när vi utför våra handlingar.

Socialiseringsprocessen börjar när vi föds och fortgår genom hela livet. Interaktionen med andra

människor formar oss till de individer vi är och människor handlar och beter sig utifrån hur de

blir formade som individer ( Trost & Levin 1996: 9-11).

 Social interaktion kan förklaras enkelt som samspelet mellan människorna i sociala situationer.

Människorna interagerar med varandra genom kommunikation och samspel i sociala situationer

som uppstår när vi träffas. Som social interaktion räknas i princip allt när vi har någon att

kommunicera med och vi blir påverkade av varandra och samhället. En viktig aspekt är att vi inte

alltid behöver ha en mottagare, ofta kommunicerar vi med oss själva genom att vi tänker, och

detta sker medvetet och omedvetet. Förändringsprocesser pågår hela livet pga att andra

människor fungerar som generaliserande andra och påverkar oss. Denna påverkan får oss

eventuellt att ändra vårt beteende och våra handlingar ( Trost & Levin 1996: 82).

Orden i språket är den viktigaste symbolen vi har i det sociala livet. Denna symbol har vi

utvecklat från det vi var små. Att alla har ett språk är inte en symbol i sig självt. Orden måste ha

samma betydelse för andra i vår närhet, först då har det blivit en symbol. Ett objekt kan vara en

symbol, exempelvis är svenska flaggan en symbol för Sverige. Vissa ord innebär inte samma

symboler för alla. En familj kan för en individ vara mamma, pappa, barn medan en annan räknar

in hela släkten. Miner och kroppsspråket är också symboler. Vi vet ofta när någon ser arg ut för

vi har samma symbol för hur någon ser ut när den är arg (Mead, 1976: 34-35).

Rolltagande i en relation kan förklaras enkelt med att vi förväntar oss att t.ex. mannen skall vara

familjeförsörjande och kvinnan ta hand om hemmet som hushållerska, mor och sexuell partner (

Hewitt, 1981: 96). Även om språket är den viktigaste delen i social interaktion med andra, räknas

även kroppsspråk, miner och känslor som social interaktion. När vi observerar någon som är

ledsen eller arg, rättar vi vårt beteende efter hur den andra personen är eller mår. Vi förstår vad

tårar och en arg blick betyder på grund av de tidigare erfarenheterna som vi fått med oss genom

uppväxten. Vi antar de andras attityder och sätter oss in i deras roll för att kunna hjälpa andra

människor. Mead talar om att sympatisera med andra, men det måste finnas en relation mellan

den vi sympatisera med och oss själva (Mead, 1976: 210). Det är detta som menas med

intersubjektiviteten som är ett begrepp inom symbolisk interaktionism, att kunna sätta sig in i
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andra människors känslor och kunna överta deras roll genom sympatier. Termen sympati

användes av Mead, men har en annan innebörd idag.  Idag används ordet empati istället. När

man talar om sympatisk introspektion som myntades av Cooley, talas det inte bara om att se på

egna tankar och känslor. Det handlar om att kunna sätta sig in i andras känslor och förstå hur de

känner sig. Det kallar vi i dag för att empatisera. Om vi inte empatiserar när vi umgås och pratar

med andra förstår vi dem inte ( Trost & Levin 1996:88 ).

Det som skiljer människor ifrån djuren enligt Mead är att människor har en intelligens och är

medvetna. Människor kan tolka något som sker i omgivningen på ett adekvat sätt, och det

grundar sig på våra tidigare erfarenheter, sinnesuttryck och hur vi handlade i en specifik

situation. Genom att reagera på olika stimulus människan utsätts för kan hon kontrollera sitt

beteende som bygger på erfarenheter utifrån likartade situationer ( Mead, 1976: 98).

Mead delade in självet i två delar ett ”me”(miget) som är objekt och ett ”I (jaget)” som är

subjekt. Vi ser objektivt på oss själva genom andras attityder och föreställningar som

generaliserade andra har om oss. På så sett blir vi ett objekt för oss själva genom att se på oss

själva. I ”me” lagras allt som människan har upplevt i livet. Våra erfarenheter i livet, språket,

minnet och normer/värderingar. När Mead talar om ”I ”är det främst nuet han avser. När vi har

utfört våra handlingar genom att använda oss av vårt ”I” lagras denna handling i vårat ”me”.

”Me” bromsar och styr vårt ”I” när vi handlar. ”I” uppstår i kommunikationen med andra

individer genom att vi övertar andras attityder och lanserar dessa attityder i ”me”. Sedan handlar

vi utifrån ”I” beroende på hur vi hanterar andras attityder i ”me”. Det är en växelverkan mellan

”me” och ”I” som styr våra handlingar och beteende ( Mead, 1976: 133).

 Generaliserade andre kan beskrivas att individerna påverkas av andras attityder och av

samhället. Individerna gör saker och uppträder som det förväntas av dem. Det handlar om att

anta andras attityder gentemot sig själv och andra inom olika sociala grupper och samhället.

Sociala grupper finns inom samhället och kan vara tex. föreningar, arbetskamrater osv.

Människor förväntas leva upp till vad samhället ställer för krav på oss individer genom tex.

genom lagar och vad en god medborgare är.

Signifikanta andra är personer som vi övertar roller av enligt Mead. Barnet tar efter sina föräldrar

under uppväxttiden och det är en form av socialiseringsprocess som pågår under hela livet. Vi

träffar olika signifikanta andra som blir viktiga för oss t.ex. make, vänner, grannar listan kan
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göras lång. Det är ofta människor som vi älskar och som älskar oss, men ibland är det såna vi är

rädda för eller såna som sårar och behandlar oss illa. Rollövertagning sker ständigt i vårt sociala

samspel med andra via kommunikation och hur vi influeras av andra. Överta roller från andra är

en förutsättning för kärlek, vänskap, föräldraskap moral osv. men även för att förgöra fiender,

kontrollera andra och utnyttja andra. Det handlar om att sätta sig in i en annan människas värld

och se utifrån dennes perspektiv ( Charon 2004:108-110).

Spegeljaget är en term som Cooley myntade utifrån det sociala jaget. Det kan förklaras med att

vi ser på hur andra ser på oss och får en uppfattning om vilken bild de andra har av oss. Det är

främst tre komponenter som Cooley vill framhålla. Föreställningen om hur andra ser på oss, vår

egen föreställning hur andra bedömer oss och till sist hur vår självkänsla påverkas negativ eller

positiv av detta (Trost & Levin 1996: 35).

3:2 Stämplingsteorin.

Enligt Becker är alkoholister ambivalenta. De känner sig ofta missförstådda och håller inte med

om att de dricker för mycket. Andra gånger är de insatta i att deras alkoholintag är skadligt både

för dem och deras omgivning. De lever ofta i en förnekelse och inser inte sina problem. De

vägrar ta till sig stämpeln av utanförskap som alkoholismen innebär. Det kan vara familjen eller

vänner som reagerar på deras alkoholintag och försöker får dem att inse att de behöver hjälp.

Något som är omöjligt så länge vederbörande inte tar till sig att de har problem med alkoholen

(Becker, 1991: 14).

Det finns två centrala begrepp inom stämplingsteorin. De båda begreppen är karriär och stigma.

Karriär menas med att t.ex. att ha en psykiskt eller fysiks egenskap som gör att andra i samhället

stigmatiserar denna individ. Människor som är annorlunda eller avvikande från ett normalt

beteende utifrån vad andra i samhället ser som normalt blir stämplade att ha ett avvikande

beteende. Det handlar ofta om vad andra anser om handlingen och vad ett avvikande beteende är

( Goldberg 2000: 110-111) Det handlar om hur andra stämplar den avvikande handlingen eller

beteendet och det är först då man blir avvikande. Ibland finner personerna sig i att få en stämpel

på sig, vilket kan leda till dålig självkänsla och att personerna lever sig in i den avvikande rollen.

I samhället finns normer och lagar som skall följas och inte brytas emot ( Becker 1991:17-18).

Becker tar upp en vanlig syn på avvikelse som gäller ett onormalt beteende som uttryck för en

sjukdom. En människa anses vara sund när hon fungerar effektivt och inte har några problem.
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När människan inte fungerar eller har ett beteende som avviker har hon en sjukdom. Den

funktion som störs är enligt detta resonemang onormalt och blir i den meningen avvikande från

normen ( Becker 1991: 20).

4 Metod.

Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den

kvalitativa metoden lämpar sig bäst för min undersökning för jag är intresserad av hur mina

intervjupersoner själva upplever att leva med en missbrukare. Om de förändrar sitt beteende av

att leva med en missbrukare (Holme & Solvang, 1997:92).

Den kunskap jag söker är hur mina fem intervjupersoner upplever sin verklighet i förhållande till

sin partner som är missbrukare. Om det föreligger en risk för att utveckla ett medberoende. Detta

ligger till grund för mitt val av metod. Jag har valt att använda mig av hermeneutiken för att

kunna förstå begreppet medberoende. (Hartman, 2004:12). Genom att jag söker efter kunskap

om hur de upplever det utgår jag från den hermeneutiska traditionen för att förstå och tolka

begreppet medberoende utifrån respondenternas egna erfarenheter. Jag använder mig av

hermeneutiken och teorierna i analysen (Hartman, 2004:105). Flexibiliteten är stor i en kvalitativ

studie vilket gör att det finns möjligheter att komplettera intervjuerna ( Holme, &

Solvang,1997:80 ff). Den kvalitativa metoden gör att man når människornas upplevelser mera

djupgående. Det centrala är att förklara hur respondenterna upplever sina liv tillsammans med

den missbrukande partnern i min studie. Jag använder mig av olika teman/kategorier i analysen.

(Olsson & Sörensen 2001:78).

Hermeneutiken bygger på att tolka och förstå en text i min studie är det intervjuer från mina

respondenter. Den hermeneutiska tolkningen är en växelverkande process mellan helheten och

delarna i en intervju eller text. Där delarna tolkas och utifrån dessa växer en helhet av texten eller

intervjun fram Det handlar om att nå en förståelse för texten genom tolkning av texten. Det

kallas för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen ( Kvale 1997:51). Förförståelsen jag har inom

ämnet medberoende genom att jag själv levt med en missbrukare.

 4:1 Datainsamlingen.

Jag har valt att använda mig av intervjuer som data insamlingsmetod. Dels för att jag i min

frågeställning är intresserad av att undersöka hur de själva upplever sina vardagliga liv i
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relationen till missbrukaren. För att ta reda på om respondenterna har en tendens att utveckla ett

medberoende och vilka egenskaper som kännetecknar ett medberoende. Det talas ofta om två

olika sätt att intervjua på, den ena är att använda sig av strukturerade frågor som ofta används i

den kvantitativa metoden genom enkätundersökningar den andra är ostrukturerade frågor. I min

studie har jag valt att använda mig av ostrukturerade frågor för att utforska företeelser och

innebörden av att vara medberoende kan innebära (Svensson & Starrin 1996:55).

För att få reda på deras egna erfarenheter använder jag mig av öppna frågor i intervjun. Genom

att använda mig av öppna frågor kan jag under intervjuns gång be respondenten utveckla sitt

svar. Jag använder mig av djupa intervjuer som ger en möjlighet att komma åt själva essensen av

deras upplevelser. Svårigheten med att göra intervjuer på djupet är att respondenterna kan ge sina

svar utifrån vad han/hon förväntar sig att jag som intervjuare vill höra. Det gäller att hålla en

distans, men ändå hitta en balansgång där respondenterna känner sig väl till mods och vågar

öppna sig( Rosengren & Arvidsson,1992:160).

I min studie har jag valt olika teman i mina respondenters liv med missbrukaren. Jag har sedan

tolkat intervjuerna utifrån dessa teman. Med hjälp av teorierna som jag presenterat i avsnitt 3

analyserar jag dessa teman som har framkommit under intervjuerna och jämför mina

respondenter med varandra ( Kvale 1997:53).

 Jag har använt mig av bandspelare i mina intervjuer, något som respondenterna gav sitt

samtycke till. Då får jag med allt som sägs och jag kan fokusera på deras minspel eller uttryck i

vissa frågor (Esaiasson, m.fl. 2004:294). Jag har även antecknat delar av intervjun när

bandspelaren inte var på. Några av mina respondenter och jag själv diskuterade utan att band

spelaren var på. Vissa delar av dessa samtal är med i resultatet.

4:2  Urval

 När man vill studera ett fenomen i en kvalitativ undersökning, måste man hitta respondenter

som har erfarenhet av att leva med en alkoholmissbrukare. Urvalet av mina respondenter blir inte

slumpmässiga. Det gäller att hitta rätt respondenter i förhållande till syftet och

frågeställningarna, annars blir undersökningen dålig och jag undersöker då inte det som är

avsikten ( Holme & Solvang,1997: 101). Mina respondenters bakgrundsfakta presenteras i

avsnitt 5.
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För att hitta mina respondenter talade jag om för mina vänner och bekanta att jag skulle skriva en

studie i hur det är att leva med en missbrukare. Jag valde att intervjua fem personer fyra stycken

som levde eller har levt med en missbrukare och en behandlingsterapeut. Jag valde personer jag

inte kände förut eller hade någon annan anknytning till. I studien har jag använt mig av

snöbollsurvalet som innebär att den första respondenten känner en annan som jag tog kontakt

med (Esaiasson m.fl. 2004:210 ff). Geografiskt är mina respondenter utspridda och kommer från

olika delar av landet.

Den första respondenten jag fick kontakt med var en bekant till min syster. Jag tog kontakt med

henne och framförde mitt syfte med studien och fick en positiv respons. Den första respondenten

hade en väninna som hon kände som hade levt med en missbrukare. Jag tog kontakt med henne

och hon ställde upp på en intervju. Dessa båda respondenter kände varandra men jag intervjuade

dem var för sig så att de kände varandra har inte påverkat intervjun.

Mina två andra respondenter har jag kommit i kontakt med genom Al-Anon en självhjälpsgrupp

som bygger på AA:s tolvstegsprogram. För att komma i kontakt med dessa två respondenter gick

jag på ett öppet möte för anhöriga till alkoholister och andra drogberoende. Jag talade om mina

avsikter och eftersom jag har egen erfarenhet av att leva med en människa som är beroende såg

de inga nackdelar med att ställa upp. De var positiva till att ställa upp eftersom andra

familjemedlemmar ofta glöms bort i ett missbrukarhem.

Den femte respondenten är behandlingsterapeut. Han jobbar i öppenvårdens beroende

verksamhet inom tolvstegsprogrammet och har hand om behandlingar för anhöriga till

missbrukare. Varför jag valde att ha med en behandlingsterapeut var för att ta reda på vad det

finns för behandlingar för medberoende och ta reda vad ett medberoende är utifrån

behandlingspersonalens synpunkt.

4:3 Genomförande.

För att framställa en intervjumall diskuterade jag min frågeställning med min handledare. Mina

egna intressen i ämnet låg till grund för frågeställning i intervjufrågorna. Syftet med studien har

även påverkat hur frågorna har formuleras. Jag valde att dela in frågorna i olika teman för att

lättare kunna tolka och förstå deras svar utifrån mitt syfte.
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Min första intervju gjordes med behandlingsterapeuten inom tolvstegsprogrammet. Jag tog själv

kontakt med honom och ville veta lite om vilka behandlingar det finns för en person som är

medberoende. Men jag var framförallt intresserad av ur vilken synvinkel behandlingsterapeuter

ser på ett medberoende ( se bilaga 2). Intervjun spelades in på band och genomfördes på hans

arbetsplats och tog cirka en timme. Intervjun fick tidigareläggas på grund av personliga

omständigheter och det kan ha inverkat på intervjuns slutresultat.

Min andra intervju gjordes hemma hos respondenten. Hon fick läsa intervjufrågorna först för att

se om det var några frågor hon opponerade sig emot. Jag gjorde likadant med resterande

respondenter. Intervjun tog cirka en och en halv timme. Min tredje intervju gjordes utomhus i en

park och jag gick tillväga som i den andra intervjun. Denna intervju tog drygt en timme.

Respondenten valde att inte lyssna igenom utan var nöjd ändå. De två resterande intervjuerna

gjordes i Al-Anons lokaler efter ett möte på kvällstid.  De valde att lyssna igenom vissa delar av

intervjun men inte hela. Jag gjorde intervjuerna separata och det tog sammanlagt lite mer än tre

timmar för båda två.

För att bearbeta matrealet lyssnade jag igenom intervjuerna och transkriberade dem ordagrant.

Efter att ha läst igenom materialet att antal gånger försökte jag hitta meningsbärande kategorier i

intervjuerna gällande hur respondenterna upplevde det att leva med en missbrukare. Jag såg på

likheterna mellan respondenterna, men även på skillnaderna mellan dem. Jag tolkade och tog ut

det som jag uppfattade som väsentligt och viktigt att ha med i min studie. Vad som främst

kännetecknar ett medberoende utifrån mina egna tolkningar och tidigare forskning.

4:4 Avgränsningar.

Jag väljer att skildra medberoende utifrån endast ett perspektiv och det är från kvinnornas. De

lever med en missbrukare eller har levt med en missbrukare under en längre period. Det är främst

deras upplevelser, känslor och tankar som jag vill komma åt. Jag vill påvisa hur missbruket har

påverkat deras sociala liv i relationer till andra. Medberoende är en familjesjukdom men jag har

valt bort andra familjemedlemmar för att hålla studien inom rimliga gränser.

4:5 Etiska övervägande

Inom samhällsforskningen finns det vissa krav som skall tillgodoses. Det första är att

forskningen tillför något så att metoder kan utvecklas (detta är väl inte relevant i min studie). Det

andra är att alla respondenter skyddas (Esaiasson, m.fl. 2004: 441).
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Det är fyra krav jag har tagit hänsyn till när jag har intervjuat. Det första är informationskravet

där jag talat om vad syftet med studien är och vad den skall användas till. Jag gjorde även en kort

presentation av mig själv. Respondenterna blev också informerade om att de när som helst kunde

avbryta intervjun och tacka nej till att medverka (Esaiasson m.fl. 2004: 444).

Samtyckekravet innebär att jag måste ha ett samtycke av mina respondenter till att medverka i

studien. Det kan när som helst säga att de inte vill vara med. Det kan leda till svårigheter för mig

som forskare, men det får inte drabba respondenterna. I min studie har jag valt att bara använda

mig av vuxna respondenter. Det blir alltid svårare när det gäller barn. Utifrån mitt syfte kan jag

tänka mig att många barn till missbrukande föräldrar är drabbade. Det var något jag övervägde i

studiens inledning men valde att använda mig endast att vuxna på grund av de etiska reglerna

(Esaiasson m.fl. 2004: 444).

Konfidentialitetskravet innebär att alla mina respondenters identiteter skall vara skyddade. Detta

har jag tagit hänsyn till genom att utelämna det geografiska områden som de bor i. Deras

partners är också en viktig källa att skydda då, det kan tänkas att de blir utlämnade som tredje

person. Personernas riktiga namn utelämnar jag också och använder mig istället av fingerade

namn. Hänsyn skall även tas till mina egna handlingar så att jag förvara dem så att de inte

kommer i orätta händer.

Jag har informerat om att denna studie skrivs i utbildningssyfte och att skolans personal tar del

av den. Intervjumaterialet används bara av mig och ingen annan. Mina resultat får inte

missbrukas av andra instanser som t ex sociala myndigheter. När utsatta grupper intervjuas som

anhöriga till missbrukare kan vara är det viktig att nyttjandekravet följs (Esaiasson mfl. 2004:

445 ff).

4:6 Validitet och Reliabilitet

Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta. I min uppsats gäller validiteten om jag har

uppnått mina mål utifrån mitt syfte. I kvalitativ forskning är det svårare att se hur validiteten i en

undersökning är. Alla mina respondenter har upplevelser av hur det är att leva med en

missbrukare och jag försökte ställa så relevanta frågor i intervjun som möjligt utifrån syftet med

min studie. I min undersökning har jag utgått från tidigare forskning och litteratur om begreppet

medberoende för att undersökningen skall få en så hög validitet som möjligt när det gäller
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begreppsvaliditet. Metoden som jag använt mig av är kvalitativ, eftersom jag är intresserad av

hur de upplever att leva med en missbrukare. Respondenterna som jag intervjuat skall ha upplevt

hur det är att leva med en missbrukare. De är inte slumpmässigt utvalda. I analysen har jag

kategoriserat olika teman som kom fram under intervjuerna med de olika respondenterna. Jag har

sett på likheter och skillnader mellan respondenterna och analyserat utifrån symbolisk

interaktionism och stämplingsteorin (Kvale, 1997: 214).

För att reliabiliteten skall bli så god som möjligt har skrivit ut intervjuerna ordagrant. Frågorna

var inte ledande utan ostrukturerade och respondenterna fick utveckla svaren så mycket som

möjligt. De fick även läsa igenom frågorna före intervjun och om de uppfattade någon fråga de

inte ville besvara. Några tog del av intervjun när den var klar, för att på så sätt lägga till eller

ändra det redan befintliga materialet. ( Kvale, 1997: 213ff). Reliabiliteten när det gäller analysen

är att jag använt mig av citat från respondenterna så ordagrant som möjligt. Kategoriseringen av

mina resultat kan alltid diskuteras, men jag försökte hitta det meningsbärande i intervjun men

också se på skillnaderna för att öka reliabiliteten. När det gäller generaliseringen är det svårt att

dra några generella slutsatser av detta material. Det är ofta något man överlämnar till andra för

att granska. Min studie innehåller få respondenter om begreppet medberoende ( Kvale, 1997,

165).

5 Resultat

Här kommer jag att presentera den empiri jag samlat in genom intervjuerna med mina

respondenter. Först presenterar jag mina respondenter. Jag har valt att presentera varje

respondent för sig.  Alla respondenter har svarat på samma frågor och jag har använt mig av

samma underrubriker på alla respondenter för att få en struktur i resultatet.

5:1 Bakgrundsfakta om Anna

Frågorna jag ställde för att få en bild av respondenterna var ålder, yrke, civilstånd, antal barn och

sambons/makens yrke. Jag frågade om hur deras uppväxt varit om det förkom alkoholproblem

under uppväxten. Hur deras tidigare relationer varit med andra män ( Bilaga 1)

Min första respondent kan vi kalla Anna. Anna är född 1964 jobbar som boendeassisten inom

äldreomsorgen. Anna är sambo med Anders han är nykter alkoholist. När Anna träffade Anders

visste hon att han var nykter alkoholist sedan några år tillbaka. Under deras tid tillsammans tog
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Anders ett återfall som varade i ett och ett halvt år. Anders har nu varit nykter i 10 månader

sedan sista återfallet. De har varit sambos i cirka fyra år. Anna har inga barn, men Anders har

vuxna barn från tidigare förhållanden. Anders jobbar inom kommunen på ett prova på jobb

 Anna beskriver sin uppväxt som harmonisk. Hon har fyra syskon och båda föräldrarna är i livet.

Någon alkoholkonsumtion i hemmet förkom bara vid årsdagar och festliga tillfällen som var

enstaka per år. Hon har endast haft ett längre förhållande som varade i tjugo år med en tidigare

man. Anders träffade hon för fem år sedan. Hon föll för hans charm och han uppvaktade henne

med blommor och gav henne komplimanger. Att vara bekräftad är något som hon alltid saknat.

Genom att Anders uppvaktande henne blev hon förälskad i honom.

5:2 Livet med en missbrukare

I detta avsnitt har respondenterna berättat med sina egna ord hur de upplevde att leva

tillsammans med sin missbrukande man. De tar upp olika känslor och problem de upplevde

jobbiga och svåra att hantera i relationen mellan dem själva och männen. Även hur ansvars-

fördelningen var i hemmet med ekonomi och hushållsarbetet. De talar även om när männen

började dricka allt mer och hur det påverkade deras relationer.

Det värsta som Anna upplevde var att aldrig veta vilket humör Anders var på. Ena sekunden

kunde han vara kärleksfull och snäll, och i nästa sekund explodera i ilska. Hans humör var det

värsta upplevelsen enligt henne. Det var som att åka berg och dalbana och hon beskriver med

egna ord:

          Han kallade mig för diverse könsord. Jag var dum, trög och det fulaste som  fanns: Jag skulle bara

          hålla käften och till slut gjorde jag det för att undvika att reta honom Han slog mig ofta och jag

         visste aldrig när slaget kom. Jag kunde ligga och sova på  natten när han kom och slet upp mig ur

         sängen för att förnedra me. Han var extremt paranoid och inbillade sig en hel massa saker.

Det gick så långt att till slut att hon trodde på honom, att hon var totalt värdelös. Han hotade ofta

henne med att skulle hon lämna honom skulle han slå ihjäl henne. Anna beskriver den psykiska

misshandeln som värst Han bröt sakta ned hennes självförtroende. Hon blev rädd för honom,

men beskriver att det kom till en punkt när hon inte brydde sig längre om vad han gjorde med

henne. Anders ångrade sig ofta efter att han slagit henne och grät och bad om förlåtelse och hon

förlät honom.

Sex var även ett problem. Anders ville ständigt ha sex och under deras sexuella samspel var han

kärlekfull och Anna kände sig älskad. Därför ställde hon upp på sex fast hon inte alltid ville. Hon
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vågade inte säga nej på grund av hans humör och när de älskade var han den ”nyktra” Anders öm

och kärleksfull. Anders var alltid noga med att städa och hålla snyggt och rent, han var nästan på

gränsen till pedant, det enda han inte gjorde var att laga mat. Laga mat fick Anna sköta om. Han

skötte även ekonomin, och var alltid noga med att betala räkningar.

I början försökte hon kontrollera hans drickande genom att hälla ut sprit eller påverka på annat

sätt. Hon upplevde även att Anders tappade kontrollen över sitt drickande. Efter att Anders blivit

arbetslös var han full varje dag, och hela situationen blev ohållbar. Hon beskriver situationen:”

Ibland fick jag stålsätta mig för att inte tappa kontrollen och skrika ut vad jag egentligen tyckte om vårat

liv, men jag hade en enorm självkontroll när det gällde mina egna känslor”

5:3 Påverkan i det sociala livet för Anna

Att leva med en alkoholist påverkar det sociala livet med umgänget av vänner och familj. I detta

avsnitt berättar respondenterna hur männens alkoholproblem har påverkat deras liv med familj,

jobb och vänner.

När Anna flyttade till Anders kände hon sig väldigt ensam. Hennes familj och vänner bodde

långt bort så någon att prata med hade hon inte. Hon fick ständigt ljuga för sin familj, om att han

börjat dricka igen. Själv beskriver hon det som hon skämdes inför sin familj. Anders familj visste

om att han tagit ett återfall men inte Annas familj. Det värsta tyckte hon var att ljuga för sina

föräldrar, men tillslut brast bubblan när de hälsade på en gång var han onykter. Anders ringde

ständigt till hennes jobb om diverse småsaker och hon skämdes. Ingen av arbetskamraterna sa

något men Anna tror att de visste om att han slog henne. Blåtiror är svåra att dölja och hennes

ursäkter var ganska banala.

Anders alkoholintag ökade successivt under deras första år tillsammans. I början skötte han

jobbet, men när han blev arbetslös eskalerade problemet och han började dricka varje dag.

Anders hade två personligheter inom sig. Anna kallar dem för den nyktra och den onyktra

Anders. Det var den nyktra hon blev förälskad i. Hon hatade den andra sidan av Anders.  Anna

beskriver sig själv som en empatisk person som vill alla väl. Anders skulle räddas till varje pris.

Var hon snäll och stöttade honom skulle han bli nykter. Hans släktingar hade för länge sen givit

upp hoppet, de undrade hur hon stod ut med honom. Hon berättar varför: ”Ibland tror jag att jag

kan rädda världen och det var väl därför jag aldrig gav upp Anders trots att han behandlade mig illa”.
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Anna beskriver att hon blev tystlåten tappade självförtroendet. Hon var ofta ledsen och bar på en

ilska inom sig som hon aldrig släppte ut. Hon levde ett liv i hemlighet där ingen visste hur hon

hade det. Hon har aldrig pratat med någon om hur han behandlade henne och det är en känsla

som ständigt tär på henne. Det att hon har skyddat honom hela tiden och det är ingen som riktigt

har sett hur dåligt hon mått och fortfarande mår ibland.

5:4 Livet idag och framtiden för Anna

Anna ser tillbaka på sitt liv med Anders idag. Hon funderar på vad som gjorde att hon stannade

kvar och inte gav upp och berättar att:

       Jag kände mig ensammast i världen och hur märkligt det än kan låta var Anders den  enda jag

       hade. Det var inte bara dåligt visst var han oberäknelig i humöret men det var inte jämt och

       jag lärde mig  vara som han ville jag skulle vara.

Hon tycker även att samhället inte hjälpte till. Anders sökte akut hjälp två gånger för sitt

alkoholberoende, men båda gångerna var han för ”frisk”. Han var inte tillräckligt nära ”botten”

pga att han hade bostad och skötte sin ekonomi och även var välvårdad till det yttre. Hjälpen

kom när han fick en dom på sig för rattonykterhet och han valde behandling istället för fängelse.

Men även där fick han söka hjälp själv och då var han verkligen på ”botten”. Hon tillägger att:

       Han drack bara åt knappt någon mat gick ned flera kilo och var ständigt påverkad och en av hans

        vänner sa några sanningens ord till honom hur han behandlade mig. Denna person fick även mig

        att ta ställning att lämna honom om han inte slöt att dricka Jag minns samtalet det kom en natt

        han hade fått reda på att Anders slog mej och det var det värst han visste. Jag fick en vän som jag

        kunde lita på jag var inte ensam längre.

 Två dagar efter samtalet från hans vän gick Anders in i behandling enligt tolvstegsprogrammet.

Behandlingen var i öppenvård och han gick varje dag. Det fungerade utmärkt för Anders. Även

Anna var med i behandlingen. Hon medverkade under en vecka pga att vara medberoende.

”Först var jag lite skeptisk till att vara med, men så tänkte jag att det kanske  kunde rädda vårt

förhållande för jag älskar verkligen Anders”

När Anna befann sig i det akuta skedet som Anders drickande innebar reflekterade hon inte över

sitt beteende. Hon gick helt upp i att inte reta Anders. Hon försökte hålla snyggt och rent och

ställa upp på alla hans påhitt. Hon har fått mer förståelse hur det är att leva med en alkoholist,

men har även rannsakat sig själv och sitt eget beteende. Hon ser inte medberoende som en

sjukdom, utan som en period man befinner sig i men säger ändå: ”Visst misstänksamheten finns

kvar att jag är rädd att han skall börja igen, men han har sagt att börjar han skall jag lämna honom för

han vill inte såra mig igen, och det har jag lovat mig själv att göra för jag vill inte leva så igen”.
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Anna ser ljust på framtiden och har sökt nytt jobb närmare sin familj. Anders har valet att följa

med eller att stanna kvar. Hon är rädd att han börjar dricka igen om han stannar kvar, men det är

inte hennes problem säger han. Men hon älskar honom och de tar en dag i taget tillsammans. Om

framtiden vet hon inte så mycket i dagsläget, men hon vet att hon vill leva med Anders och vet

inte vad som händer om han börjar dricka igen. Hon säger:

      Jag vet inte om jag lämnar honom det kan låta konstigt men jag tror att jag inte kan leva utan

      honom. Oavsett om han är nykter eller ej. Jag vet att jag måste tänka mer på mig själv men ändå

      tror jag att jag inte kan släppa Anders: Han  är mitt livs kärlek och när han är nykter är han

      världens bästa man omtänksam kärleksfull och urcharmig.

5:5 Bakgrundsfakta Lena
Lena, min andra respondent, är född 1972 och är frånskild sen 6 månader tillbaka från Lasse. De

har två barn tillsammans som är 10 och 12 år gamla. Lena har ensam vårdnaden om barnen för

tillfället eftersom Lasse ännu är aktiv i sitt missbruk. Lena jobbar som narkossköterska och Lasse

är arbetslös. I dagsläget har de sporadisk kontakt på grund av barnen. De första tio åren de levde

tillsammans fungerade förhållandet bra. Lasse har haft problem med alkoholen till och från de

senaste fem åren.

 Lena beskriver sin uppväxt som mycket bra. Hon har god relation med sina föräldrar och sin

bror. Sin egen alkoholkonsumtion beskriver hon som obefintlig. Några seriösa förhållanden har

hon inte haft förrän hon träffade Lasse. Det sa klick med en gång. Hon beskriver Lasse som

väldigt generös och charmig. De levde tillsammans i femton år och Lasses alkoholkonsumtion

ökade stadigt med åren. Lasse blev arbetslös på grund av permittering, och hade svårt och få ett

nytt jobb. Då tilltog hans drickande och blev till ett problem för familjen.

5:6 Livet med en missbrukare

Lena, den andra respondenten, beskriver att livet med Lasse i början var bra, de levde ett lugnt

familjeliv med barnen. Den utlösande faktorn till att Lasse började dricka allt mer anser Lena var

att han blev arbetslös. Först tyckte hon synd om honom och försökte stötta honom när han sökte

jobb hon säger: ”Men efter en tid låg han bara i soffan när jag kom hem från jobbet och ingenting va

gjort hemma då grälade vi ofta och det blev slitningar i förhållande”. Lena fick ta ett stort ansvar för

barnen och markservicen när det gällde att sköta hushållet. Lasse lovade ständigt att fixa saker

hemma, men han gjorde det aldrig. Lena bar på mycket ilska och frustration inom sig, och det

blev ofta gräl och tjat från hennes sida. På helgerna skulle han träffa kompisar och de skulle fixa

saker. Lena berättar:

           Han hjälpte andra med diverse saker men aldrig här hemma blev något gjort jag.  Förstod tillslut
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           att det var en orsak att få dricka öl med kompisarna och komma bort från mitt tjat. Ett sätt

           för honom att fly undan ansvar för han visste att det bara blev gräl.

När han någon gång ville skjutsa barnen till någon aktivitet litade inte Lena på att han var nykter.

Det jobbigaste var när han ville umgås med barnen och ta del av deras aktiviteter att inte veta om

han höll sig nykter. Ekonomin var även ett problem. Hans pengar gick ofta åt till öl och diverse

andra utgifter som han påstod att han hade. I början förstod inte Lena att han drack så mycket.

Det var svårt att märka. Nu i efterhand känner hon sig som en idiot att hon inte förstod bättre

5:7 Påverkan i det sociala livet för Lena

Lasse ville ofta ha fester och bjuda hem vänner, och i början tyckte Lena det var trevligt. De

hade en stor umgängeskrets med många vänner. Han flirtade med andra och var hur trevlig som

helst mot andra. Festerna slutad ofta med att Lena och Lasse började gräla öppet inför sina

vänner. När vännerna började lägga sig i hur han behandlade henne stod hon ofta och försvarade

honom. Lena beskriver det som en dubbelbottnad känsla. Hon var ofta rasande på honom, men

ändå tog hon honom i försvar gentemot andra. Det värsta var att hon blev ovän med sin bror på

grund av honom orsaken vill hon inte gå in närmare på. Även vännerna tröttnade på dem, för de

visste att festerna urartade till slut. Vid familjehögtider blev han ofta full och skämde ut sig inför

deras familjer. Lena kände sig mer och mer isolerad från vännerna och familjen. Hon fick sluta

att jobba natt, för hon kunde inte lita på honom med barnen. Hon berättar ett exempel: ”Jag

undrade om han fixade så att de kom upp på morgonen så att de kom till skolan och fick frukost deras

aktiviteter. På kvällarna det var ett ständigt pussland för att få det att fungera jag litade inte på honom”.

Efter att Lena lämnat Lasse upplevde hon sig som bitter och misslyckad.  Förut var hon glad,

positiv och tyckte om livet. Hon strävade efter att leva ett familjeliv, men nu är hon

ensamstående med dålig ekonomi och två barn att försörja. Det är främst mot barnen hon känner

sig misslyckad. De frågar ofta efter pappa Lasse. Han träffar dem bara sporadiskt och det är en

ständig oro för Lena eftersom hon inte litar på honom. Hon beskriver:

      Det är en känsla jag har och som jag inte blir av med. Fast det har ju inte hänt något jag

      tror han alltid varit nykter när han träffat barnen. Efter det att  vi skilde oss men ändå kan

     jag inte koppla av när de är med honom ringer ständigt och då blir han sur Lasse.

Hennes familj har stöttat henne genom skilsmässan och kontakten med brodern är god i

dagsläget. Hon förstår i efterhand att han ville henne väl.
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5:8 Livet idag och framtiden för Lena

Lena lever idag ensam med sina och Lasses barn. Hon valde att lämna honom. Inte på grund av

hans alkoholproblem utan pga att hon fick reda på att han varit otrogen. Lenas familj har alltid

haft en stark sammanhållning och för henne varar ett äktenskap livet ut. Hon upplever det som

mycket jobbigt inför sin familj att hon misslyckats med äktenskapet. Hon berättar om sina

känslor:

      Jag kan känna skuldkänslor inför min familj och för barnen att jag inte lyckas med familjelivet.

      Min familj har ju alltid stöttat mig men ändå känner jag så. Barnen vill träffa sin pappa men själv

      vill jag inte ha någon kontakt med honom han har sårat mig genom sin otrohet och jag önskar han

      kunde sluta dricka.

Hon är bitter och känner sig misslyckad som person. Bitterheten tror hon att barnen ofta får lida

av. Hon försöker att minimera deras tid med pappa för att hon inte litar på honom. Hon ser sig

inte som medberoende utan ville bara få äktenskapet att fungera. Ordet medberoende tycker hon

låter negativt. Hon har gjort allt i sin makt för att få Lasse nykter men inte lyckas. Hon beskriver

att Lasse är boven i dramat eftersom han var otrogen och ville inte satsa på deras förhållande

genom att sluta dricka.

5:9 Bakgrundsfakta Klara

Klara, min tredje respondent, är född 1954 och jobbar som biståndshandläggare inom

äldreomsorgen. Hon har två vuxna barn från ett tidigare förhållande där maken dog. Klara är

sambo med Kent som är aktiv i sitt missbruk. Kent jobbar som chef inom ett företag. Enligt

Klara har Kents alkoholproblem tilltagit under årens lopp. Hon kallar Kent för ”periodare” efter

som han klarar av sitt jobb, men såfort han är ledig nyttjar han alkohol.

Klaras uppväxt präglades av att hennes pappa var alkoholist. Det var ofta bråk hemma. Under det

sista året Klaras pappa levde var han mycket sjuk och under den tiden kom hon väldigt nära

honom. Hon beskriver att under den tiden hittade hon sin riktiga pappa, vilket har fått henne att

inse vilken sjukdom alkoholismen är och hur den förändrar människor. Klaras bror har

alkoholproblem och han umgås ofta med Kent, hennes sambo. Det var genom sin bror som hon

träffade Kent. Hennes förhållande till sin bror är ansträngt som hon uttrycker det. Hon har varit

gift tidigare, men maken omkom i en bilolycka när barnen var små. Hon har alltid varit van att

klara sig själv, och levde ensam i många år innan hon träffade Kent.



29

5:10 Livet med en missbrukare

Klaras förhållande till Kents missbruk går i perioder som hon beskriver det. De har det rätt bra

ekonomiskt. Kent reser mycket i arbetet och hon får tid för sig själv, barn och barnbarn. I hans

jobb blir det mycket alkohol när han träffar kunder på affärsmiddagar. Kent är aldrig otrevlig när

han är full. Han blir rolig och är en pajas enligt vännerna. Hon berättar att: ”Han kan sitta där och

hålla låda och vara trevlig och alla skrattar själv tycker jag bara det är sorligt för jag vet att han kommer

att dricka en längre period”. Hon lägger ned mycket arbete på att få Kent att inse att han har

alkoholproblem, men i den saken är de inte överens. Mycket kraft går åt att diskutera hans

alkoholintag och det sliter på förhållandet. De har en privat städerska som kommer en gång i

veckan och hjälper till. I övrigt står hon själv för det mesta arbetet med hemmet. Kent tycker om

att pyssla i trädgården och sköter även om bilarna. Ekonomin sköter de tillsammans. För de har

inga gemensamma konton utan sätter sig ned i slutet av månaden och betalar räkningarna

gemensamt.

5:11 Påverkan i det sociala livet för Klara

Klara har ett bra socialt liv. Hon umgås med sina barn och sin mamma så ofta hon kan (mamma

bor inte nära) Vänner träffar hon ofta. De har olika aktiviteter tillsammans och träffas minst en

gång i veckan. Det händer även att hon reser bort tillsammans med vännerna. Det är skönt för då

kan hon släppa tanken på Kent. Hon och Kent har en stor passion och det är att spela golf. Då

umgås de med sina vänner på golfklubben och det enda negativ med golfklubben är :”Det enda

som är tråkigt är att brorsan spelar golf med, och Kent och brorsan  brukar avsluta med att dricka öl”.

Varje gång Kent dricker undrar hon hur länge han ska hålla på att dricka denna gång. Ibland har

hon fått ljuga för Kents chef när han varit för bakfull för att gå till jobbet

Klara uppfattar sig själv som en glad och positiv människa trots att hennes liv varit kantat av en

del sorger. Klara känner frustration över att Kent inte inser att han har problem. Hon känner sig

ofta maktlös och på samma gång vill hon hjälpa honom att bli nykter. Klara tror att hennes

pappas alkoholism påverkat henne. Hon känner stark empati för Kent och vill så gärna rädda

honom från spriten och säger:

       Han måste inse att det intet håller i längden. Innan han blir av med jobbet så måste han komma

       till insikt- Det är det jag jobbar för att han skall inse men det går åt mycket kraft och slitningar

       på våran relation.
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Hon vet att Kent älskar henne och de har ett bra liv om han bara drack mindre. Klara har

funderat på att lämna honom, men han bekräftar henne som kvinna och hon tror det skulle

kännas ensamt utan honom trots alla vännerna och familjen

5:12 Livet idag och framtiden för Klara

Klara vet inte så mycket om framtiden. Det hon jobbar på är att Kent skall inse att han är

alkoholist eller ”periodare” som hon kallar honom. Hon går kontinuerligt på Al-Anon möten och

där finner hon sitt stöd genom att träffa likasinnade med samma problem. Medberoende tycker

hon låter negativt för hon vägrar att acceptera Kents förhållande till alkoholen. Inom Al-Anon

pratar de om familjesjukdom och frigörelse av kärlek för att komma till rätta med problemet som

det är att leva med en alkoholist. Hon ser en strimma hopp och tillägger:

      Min bror har börjat inse att han dricker för mycket och att han har ett alkoholmissbruk och

      börjat prata om att söka hjälp. Det gör att Kent  eventuellt mister en supa kompis och kanske

     börjar fatta själv, men det är inte säkert förstås.

Hon har inga planer i dagsläget att lämna Kent. Hon tycker att de trots allt har ett gott liv

tillsammans. Hennes sambo får henne att känna sig älskad, bekräftad och kvinnlig. Hon har även

ett rikt liv utanför samlivet med Kent och många att prata med. Hennes barn tycker att hon ska

lämna honom. Hon är värd någon bättre, som de uttrycker det.

5:13 Bakgrundsfakta Frida

Frida, min fjärde respondent, är född 1958 och är sambo med Fred sedan 10 år. De har ett barn

tillsamman som är nio år. Båda två jobbar som lärare på högstadiet, och det var där de träffades.

Fridas sambo är nykter alkoholist sedan två år tillbaka. Fred har druckit mycket under hela deras

tid tillsammans. För två år sedan sökte han hjälp och är nykter sedan dess.

Fridas uppväxt har satt djupa spår i henne. Hon beskriver att hon fick tidigt ta ett stort ansvar,

eftersom hennes mamma var alkoholist och tablettmissbrukare. Hennes pappa tog också ett stort

ansvar och höll ihop familjen. Frida upplever att han skyddade hennes mamma från världen

utanför. När Frida blev vuxen sökte hennes mamma hjälp och under hennes sista levnadsår var

hon drogfri. Fridas förhållande till sin mamma var inte bra. Utan sin pappa hade hon nog brutit

kontakten. Idag har hon ett bra förhållande till sin pappa och hans nya fru. Hennes syster och hon

har alltid haft en nära relation. Som barn fick Frida och hennes syster hjälpa varandra. Frida som

var äldst tog ett större ansvar. Hon har haft en längre relation med en annan man. Det tog slut på

grund av att han inte ville ha barn.
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5:14 Livet med en missbrukare

När Fridas man var aktiv i sitt missbruk var det jobbigt. Han kunde försvinna i flera dagar när det

var som värst. Denna ständiga oro för honom tog mycket kraft. Hon beskriver:

        Att förklara för dottern att pappa är bortrest och kommer nog hem snart. Alla  gånger hon täckt

         upp för honom på jobbet, genom att ljuga för arbetskamrater och ringt och sjukskrivit honom det

        finns nog ingen som har haft så många sjukdomar som Fred.

Frida skötte om allting i hemmet när Freds missbruk var som värst. Hon kände en enorm ilska

gentemot Fred, men även denna ständiga oro över hur det skulle gå. Det sista året han var aktiv i

sitt missbruk är de värsta i hennes liv. Hon beskriver att:

        Ibland visste jag inte om han levde. Jag ringde ständigt på mobilen. Fick ofta inget svar jag

        vet inte än idag vad han gjorde när han var borta. Jag vill inte veta heller vad han gjorde

        alla gånger.

Frida jämför sitt liv med sin pappas. Hon vägrade ge upp hoppet om Fred. I efterhand förstår hon

sin pappas omsorg för hennes mamma. Samtidigt ville hon inte utsätta sin dotter för ett liv med

en förälder som missbrukar. Vändpunkten kom när hon pratade med Freds arbetsgivare och han

fick ett ultimatum från arbetet ”antingen behandling eller uppsägning”. Fred valde att satsa på

familjen och arbetet och var på behandling i sex månader.

5:15 Påverkan i det sociala livet för Frida

 Frida har aldrig haft någon större umgängeskrets. De har främst umgåtts med kollegor på skolan

och där skulle problemet med Freds drickande hållas hemligt. Hon skrattar lite när hon tänker på

sitt umgänge med vänner och konstaterar att det är obefintligt och beskriver:

       Freds alkoholproblem var nog vida känt på skolan men ingen sa något till mej. Jag

       har kommit in i rummet och de har sluta prata med en gång så jag är övertygad om att

       kollegorna visste att Fred  drack. Det svåraste var att hålla masken på jobbet. Alla visste

       men ingen sa något de köpte alla mina förklaringar om Freds sjukdomar. Lyssnade artig

       för att sedan gå vidare och skvallra. En gång hörde jag någon som undrade vad det varför

      fel på mig som umgicks med den alkisen.

Hon säger att det gick så långt att hon skämdes att gå till jobbet. Hon visste att alla pratade om

henne och Fred och såg ned på dem. Det som har varit räddningen för henne att orka med Freds

perioder av drickande är hennes familj. Hennes syster och hennes pappa  har stöttat och ställt upp

för henne när det varit som jobbigast. Framförallt tagit hand om dottern när Frida varit ute på

stan för att hitta Fred. Hon säger: ”Utan dem har jag nog tappat tron på allt och struntat i Fred. Men

familjen  är viktig och jag älskar Fred han är världens bästa pappa och man när han är nykter”.
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Frida anser att hon ofta blundade att Fred hade problem med alkohol i början. Hon tyckte han

förtjänade att koppla av när det varit jobbigt på skolan. När hon kom till insikt skämdes hon för

att hon varit så blåögd och inte insett problemet. Hon klandrade ofta sig själv att det gick så långt

och säger: ”Jag om någon borde ha sett hans alkoholproblem tidigt som levt i ett alkoholisthem, men

man går väl genom livet med skygglappar och  att inte vilja se det jobbiga”. Hon beskriver att hon var

ständigt orolig för Fred och vad andra skulle tycka om henne. Skulle de ge henne skulden för

Freds drickande? På grund av hans drickande har hon blivit misstänksam mot andra, men även

mot Fred. Kommer han inte hem den tid han sagt ringer hon ofta för att kolla vad han gör. Hon

letar ständigt tecken på om han börjat dricka igen.

5:16 Livet idag och framtiden för Frida

Frida ser ljust på framtiden med Fred. Hon vet att det är honom hon vill leva med resten av sitt

liv. Efter att Fred gick in i behandling går de regelbundet på AA-möten och hon själv går även på

Al-Anon möten. Det stärker henne genom att se, att även hon själv måste ändra sitt beteende och

hon beskriver sina känslor:

       Jag kan erkänna för mig själv att jag inte litar fullt ut på Fred. När vi är på fester och han

        försvinner måste jag leta upp honom. Jag är som en vakthund som måste ha koll fast det gott

       förhållandevis lång tid, men samtidigt vet jag att denna sjukdom är livslång.

Hon påpekar att det destruktiva livet de levde när Fred var som värst i sitt missbruk försöker hon

sudda ut. Hon vägrar att tänka på det förflutna livet, men ändå lever hon med en rädsla att de

livet skall komma tillbaka. Frida berättar även om skulden hon känner för Freds alkoholproblem,

att hon inte gjorde något tidigare genom att be om hjälp. Hon känner sig skyldig gentemot deras

dotter som förlorat sin pappa vissa stunder under uppväxten.

5:17 Bakgrundfakta behandlingsterapeuten Berra

Berra ( som är ett namn) min femte respondent, är född 1960 jobbar inom tolvstegsprogrammet

som behandlingsterapeut. Är nykter och drogfri i dag, men har ett långt missbruk bakom sig.

Han är gift och har inga barn, och varit fri från droger i över 15 år. Har utbildat sig på senare tid

till behandlingsterapeut inom tolvstegsprogrammet.

Berra växte upp med sin mamma och de har alltid haft en god relation. Han drogade tidigt och

levde som hemlös under långa perioder. Hans bror introducerade honom i drogernas värld. Han

var kriminell och satt ofta i fängelse eller på behandlingshem. Ofta var det små brott som t.ex.

bilstölder och dylikt. Nu har han lämnat det gamla livet och lever tillsammans med sin fru och
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deras djur. Han har ett gott förhållande till sin bror och mor idag. Någon riktig relation med

andra kvinnor har han inte haft, mycket på grund av drogerna.

5:18 Medberoende utifrån tolvstegsprogrammet

Enligt Berra som är behandlingsterapeut är självfortroendet ofta det som påverkas hos anhöriga

som lever med en alkoholist. Det som ofta är genomsyrande för alla som lever med en

missbrukare är att de känner skuld. De tar på sig mycket av skulden för partners drickande, och

försöker ständigt hjälpa. Dessa människor är ofta empatiskt lagda, och har en vilja att se ljust på

tillvaron. Han förklarar:

       En alkoholist kan aldrig bli nykter om han/hon inte själv vill, men en medberoende försöker

       ständigt ändra på sig själva. De tror ofta att kan de ändra sitt beteende så missbrukaren mår bra

       finns det en chans att han nyktrar till och inser hur viktig hon/han är för missbrukaren.

Behandlingsterapeuten Berra beskriver situationen så här:

     Många som lever med en alkoholist går in för att få honom/henne nykter, och glömmer bort sig

     själva. Det handlar om att rädda personen  till varje pris, men de anhöriga kan inte rädda

     alkoholisten om han inte själv vill. Mår alkoholisten bra dricker han  mindre, detta är bara en myt

     för om allt fungerar kan han forsätta att dricka. Det handlar om att som anhörig att vara en

    möjliggörare för att missbrukaren kan forsätta med sitt destruktiva liv

Enligt behandlingsterapeuten Berra är det många som har ett medberoende som förlorar sina

vänner på grund av att alltid försvara missbrukaren. Han säger:” De kan gå så långt att de blir

ovänner med alla för dem försvarar ständigt missbrukaren. Deras förklaringar är ofta att de själva tar på

sig skuld för sin partners beteende och de hittar på ursäkter för missbrukarens beteende. De lever i en

värld i förnekelse”.

5:19 Sammanfattning av respondenternas liv

Sammanfattningsvis skiljer sig Anna från de andra intervjupersonerna på grund av att hon

misshandlades i sin relation med Anders, både fysiskt och psykiskt. De tre andra respondenterna

talar inte om misshandel i sina förhållanden. Annas självförtroende sjönk i botten, och hon

trodde till slut på vad Anders sa om henne. De andra respondenterna utsattes inte för misshandel

fysiskt eller psykiskt och har inte samma dåliga självkänsla. Både Lena och Frida känner sig

dumma pga att de inte förstod vad som hände. När männen började dricka allt mer. Kontroll är

något alla har gemensamt. De försökte påverka mannens alkoholkonsumtion och beteende. De

häller ut sprit, tjatar, ringer och kollar upp männen. Vilket är ett normalt beteende i den situation

de befinner sig i. Det att minimera drickandet är förståligt att de inblandade gör. Jag själv förstår

denna handling och gjorde själv så i mitt förhållande.
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Anna och Klaras män hjälper till med hushållsarbetet och tar ansvar över ekonomin tillsammans

med dem. Det som skiljer Anna och Klara ifrån Lena och Frida är att de två inte har några

hemmavarande barn. Det kan påverka att Lena och Frida tar ett större ansvar för familjen. De har

barnen att ta hänsyn till och inte bara sig själva.

Att leva med en alkoholist påverkar det sociala livet med umgänget av vänner och familj.

Sammanfattning av avsnittet påverkan det sociala livet är att Anna och Frida har en obefintlig

umgängeskrets med vänner. Lenas vänner tröttnade på Lasse och hennes ständiga gräl, och

umgänget blev allt sämre med vännerna och familjen. Den enda som hemlighåller mannens

missbruk för sin egen familj är Anna. De andra respondenterna har familj som stöttar. Frida

hemlighåller Freds drickande på arbetet och det gör även Anna. De känner skam inför sina

arbetskamrater. Klara skiljer sig från de andra. Hon har ett gott socialt liv med vänner och familj.

Hon försöker inte dölja Kents missbruk.

Alla respondenter uppfattar sig själva som empatiska och att de bryr sig om andra människor. De

arbetar alla inom serviceyrken och det kan bidra till att de uppfattar sig själva som empatiska.

Alla blev påverkade negativt av sina mäns alkoholproblem, genom misstänksamhet, skuld, skam,

förnekelse och tjat. Anna tappade självförtroendet och blev tyst i sin relation med Anders. Lena

blev bitter och kände sig misslyckad på grund av att äktenskapet inte fungerade med Lasse. Frida

kände skuld och skam, och bär på en ständig misstänksamhet emot Fred om att han skall börjar

dricka igen. Klara är inte så negativt påverkad, men hon känner oro inför Kents ”perioder”. Då

hans alkoholkonsumtion ökar och hon försöker påverka honom att inse att han är alkoholist.

 Framtiden ser positiv ut för Anna, Klara och Frida. Anna har sökt jobb närmare sin familj. Klara

kämpar ännu med att Kent skall komma till insikt med sitt alkoholmissbruk, men ser ändå ljust

på framtiden. Frida går på Al-Anon möten och deltar även i Freds möten inom AA, och försöker

lägga det gamla livet bakom sig. Lena däremot har svårt att anpassa sig till sitt nya liv. Hon är

bitter och känner sig misslyckad främst emot barnen som saknar sin pappa. Hon är den enda som

inte har genomgått behandling mot medberoende eller går på möten inom Al-Anon. Det kan

bidra till att hon har anpassningsproblem, genom att hon inte bearbetat sina känslor.
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6 Analys

Under detta avsnitt analyserar jag det empiriska matrealet jag sammanställt med hjälp av

teorierna som diskuterats i kapitel tre och mina egna tolkningar. Jag vill främst se hur

respondenterna upplever sitt liv med en missbrukare. Jag har valt att kategorisera svaren i tre

olika teman, som beskriver respondenternas liv med missbrukare och jämföra deras beteende

med varandra. De tre teman är självkänsla, beteende och medberoende från kvinnornas

perspektiv. I sammanfattningen tar jag upp mina egna reflektioner och erfarenheter. Jag

använder Berra behandlingsterapeuten som en referensram som stöd i mina egna tolkningar av

respondenternas liv om att vara medberoende.

6:1 Självkänslan

I början av Annas och Anders förhållande uppvaktade Anders henne med blommor och

komplimanger. Det som fick henne att känna sig åtråvärd och älskad. Efter hand bröts denna

känsla sakta ned. Genom att se på spegeljaget som innebär hur andra människor ser på oss som

individer blev Annas självkänsla ständigt sämre. Anders såg hela tiden ned på Anna och kallade

henne olika öknamn. Det gjorde att hon tog till sig det och det förde med sig att hon såg sig själv

som en misslyckad person. Anders sätt att se på Anna genom att hon ständigt fick höra hur

värdelös hon var gjorde att Anna tillslut trodde på det som Anders sa om henne. Hon fick en

känsla av att hon aldrig dög och bara gjorde fel.

Eftersom Anders var den viktigaste signifikante andra i Annas liv förstärktes hela känslan av att

hon var värdelös och inte dög. Anders var den hon älskade och hon hade lämnat sitt gamla liv

och flyttat till honom. Hennes familj visste inget om detta liv hon levde med honom. Anna

började se sig själv utifrån andras perspektiv och fick själv en negativ bild av sig själv. Anders

familj undrade ständigt hur hon stod ut med honom, vilket ledde till att Annas insåg att något var

fel med henne. Annas liv kan jag relatera till mig själv. Det att inte visa min familj hur mycket

min partner drack var något jag gjorde. Vilket ledde till att missbruket forsatte. Skammen och

skuldkänslorna finns hela tiden där. Det är även en konstig känsla av att vilja skydda den person

man älskar vilket gör det hela så fel. I längden hjälpte det varken mig själv eller min partner utan

möjliggjorde det för honom att forsätta dricka.

Lenas familj var viktiga signifikanta andra för henne och där ingick även hennes man. Under

hennes uppväxt fanns en nära relation i familjen, men även stora krav. Familjesammanhållningen
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var viktig och Lena kände sig misslyckad för att familjelivet inte fungerade som det skulle när

Lasses alkoholkonsumtion ökade. Hennes familj var de signifikanta andra som hade präglat

henne genom normer och värderingar.

När Lasse och hon gick skilda vägar kände hon sig ofta misslyckad på grund av att familjen var

en symbol för Lena att lyckas.  Lena hade med sig sina normer och värderingar hur en familj

skulle fungerar från uppväxten. När det inte blev så kände hon en skuld främst gentemot barnen

som ofta frågade efter pappa. Lena växte upp i ett frireligiöst hem och äktenskapet var en symbol

som skulle vara i nöd och lust. Det lade ännu mera skuld på Lenas misslyckande. Lenas

självförtroende sjönk stadigt. Även om familjen stöttade henne hade hon höga krav på sig själv.

En av hennes signifikanta andra hennes bror och hon pratade inte med varandra under en lång

tid. Detta tog Lena väldigt hårt, och hon fick mera skuldkänslor.

Klara skiljer sig väsentlig emot de andra respondenterna. Hon har ett rikt liv med sina

signifikanta andra och i förhållande till sin sambo Kent lever hon ett självständigt liv. Hon har

egna vänner och kan koppla bort hans problem när hon umgås med dem. Hennes uppväxt med en

alkoholiserad pappa gör hennes erfarenheter av alkoholismen som har lagrats i ”me” till en

symbol. Hennes definition av en alkoholist har skapats genom hennes uppväxt. Den signifikanta

andra som påverkar henne och Kents relation negativt är hennes bror. Hon vet alltid när de

träffas hur det skall sluta, genom att definiera situationen att de blir onyktra. Detta sliter på deras

förhållande.

Frida kände, enligt sig själv skuld när Fred drack. Hon har inte många andra än sin egen familj

att relatera till. Mot sina arbetskamrater känner hon skam. Denna känsla gjorde det svårt för

henne att möta sina arbetskamrater på ett normalt sätt. Hon kände att alla skvallrade om henne,

och det gjorde att hennes självbild av sig själv blev negativ. Genom att andra satt en stämpel på

hennes förhållande till Fred tog hon till sig den och fick en etikett som var att hon var

annorlunda. Det är som Becker talar om i stämpelteorin hur andra tillskriver oss en identitet och

Frida tog till sig den. Hon visste inte riktigt vad de pratade om men hon är övertygad om att det

var varför hon stannade hos Fred. Det ledde till att Frida kände sig utanför på arbetet och hade

inga riktiga vänner som hon uttryckte det.

Berra som är behandlingsterapeut talar om att självkänslan ofta blir dålig hos de anhöriga. De

anhöriga tar ofta på sig skulden. Det beror ofta på att alkoholisten är så självupptagen med sitt
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liv, och är full av självömkan att ingen förstår honom eller henne. De flesta som dricker blir ofta

elaka som ett sätt att försvara sitt drickande och angriper ofta partnern i förhållandet.

Sammanfattningsvis kan jag se att Klara skiljer sig ifrån de andra tre respondenterna för att hon

har ett rikt liv med vänner och familj. Klaras familj ställer inte krav på henne och hon har många

vänner utanför förhållandet. De tre andra respondenterna är mera beroende av sina män och har

ett obefintligt liv utanför förhållandet. Deras män är viktiga signifikanta andra och Anna har

varken vänner eller sin familj i närheten. Personligen underlättar det att prata med någon om sin

situation. Det att få andras synpunkter på sin egen situation kastar ett nytt ljus över situationen.

Det handlar om att bryta en ond cirkel eftersom det är svårt att se något fel i sitt eget beteende.

James och Morgan (1991) tar upp i sin studie att många medberoende lider av separationsångest

från missbrukaren. De har svårt att tänka sig ett liv utan missbrukaren. De sätter även andras

behov framför sina egna, och har en förmåga att kontrollera sig själva och andra. Detta att

kontrollera sig själva och andras behov stämmer överens med vad Zetterlind och Berglund

(1999) påstår i sin studie. De beskriver att det som är mest framträdande är att kvinnorna hade en

benägenhet att tänka på missbrukaren och kontrollera sina egna beteenden. Det stämmer väl in

på Anna som hela tiden kontrollera sitt eget beteende och sätter sina egna behov åt sidan för att

inte reta Anders. Lena har svårt med separationsångesten från Lasse. Hon både vill att

äktenskapet skall fungera och minimerar hans umgänge med barnen.

6:2 Beteendet.

Anna anpassade sitt beteende efter Anders. Hon lärde sig att läsa av vilket humör han var på. När

han var arg blev han ofta mörk i ögonen och började trakassera henne. Detta blev en symbol för

Anna att se på hans kroppsspråk och tal och hon försökte undvika bråk med honom. Hon var för

det mesta tyst och tog emot allt han sa för att på så sett klara sig från att det övergick till

handgemäng. I den sociala interaktionen med Anders handlade det för Annas del om att definiera

situationen och handla därefter. Hon lärde sig att hantera situationen när Anders blev arg, genom

att lära sig av sina tidigare erfarenheter när bråk uppstod mellan dem. Anna lärde sig att inte

argumentera med Anders, utan valde att vara tyst istället. När man relaterar till Meads jaget så

lärde hon sig hur hon skulle bete sig när Anders blev arg på henne. Hennes erfarenheter lagrades

efter hand i hennes ”me” och på så sett kunde hon handla utifrån sitt ”I”. Anna valde då att vara

tyst eftersom det var det bästa för henne, att inte reta Anders.
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 Anna försökte kontrollera Anders drickande i början av hans aktiva period, genom att hälla ut

sprit för att på så sätt minska hans alkoholkonsumtion. Hon reagerade utifrån situationen som

uppstod när Anders drack för mycket och blev elak mot henne. För att undvika att Anders blev

onykter försökte hon kontrollera hans alkoholintag, genom att handla utifrån sina erfarenheter.

De erfarenheterna låg lagrade i hennes medvetande av hur det skulle bli om Anders tappade sin

kontroll. När Anders tappade kontrollen handlade han impulsivt och det slutade ofta med att han

slog Anna. Anna hade även en enorm självbehärskning för att undvika att situationen uppstod,

genom att vara tyst och göra saker som inte retade honom. Hon lärde sig att kontrollera sitt

beteende genom att definiera situationer som var hotfulla. Hon använder sig av sina erfarenheter

som vi samlar på oss i jaget på ett adekvat sätt utifrån hennes perspektiv för att undvika bråk.

När två människor integrerar med varandra i det handlar det om att läsa av den andres attityder

och sätta sig in i hur den andre skall handla gentemot en själv. Rolltagande handlar om att överta

den andres attityder mot en själv och förutse vad som kommer att hända. Anna försökte detta för

att undvika att hamna i bråk med Anders. Annas situation i förhållandet till Anders handlar om

att undvika konflikter. Genom att göra som Anders vill undviker Anna dessa. Det är ganska

uppenbart att våldet styr Annas beteende och det är ganska naturligt i den situation hon befinner

sig i. Ett annat dilemma för Anna är att hon inte har några nära vänner som kan stödja henne i sin

relation med Anders.

 Lena såg inte problemet med Lasses drickande som kom smygande i början. Hennes

erfarenheter av alkoholproblem fanns inte i hennes ”me” för Lena hade inga erfarenheter från

alkoholismen. När hon blev medveten om vilka problem Lasse hade med alkoholen började hon

tjata om att han skulle sluta och hon använde sig av sitt ”I” impulsivt i att bemöta problemet.

Under hela vårt liv lagras nya intryck i jaget. Lena fick en ny erfarenhet av att man inta kunde

lita på Lasse. Det Lena hade problem med var att bemöta Lasses tilltagande alkoholkonsumtion

på ett lämpligt sätt. Hon styrdes av sitt spontan jag som Mead anser att ”I” är.

Lena försökte hela tiden ha kontroll över situationen genom att ständigt försöka sköta om allting.

När Lasse inte gick till jobbet ringde hon och sjukskrev honom. Hon litade aldrig på honom när

det gällde barnen. Barnen blev ett slags vapen för henne att aldrig lita på honom (trots att hon

aldrig upptäckt att han varit onykter när han haft hand om barnen). Hon började även jobba

dagtid för att öka kontrollen över situationen som uppstod när Lasses alkoholintag ökade. Lena

uppvisar ett stort kontrollbehov och det påverkar hennes liv mycket. Hon lever ständigt med en

misstänksamhet och upplever i samspelet med Lasse att hon måste styra honom. Hon agerar
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spontan utifrån sitt ”I” och påverkar situationer med Lasse genom tjat och gräl. Genom att överta

andras roller genom attityder försökte hon styra Lasse handlingar och beteenden. Lenas familj

hade vissa förväntningar om hur ett äktenskap skulle vara.

Klara hade egna kunskaper om vad som menas med att vara alkoholist, genom att hon växt upp

med en pappa som hade sjukdomen. Hennes symbol för ordet alkoholist stämde inte överens

med Kents bild, och han vägrade att ta till sig hennes stämpel som alkoholist. Även hennes barn

var införstådda med att Kent drack för mycket. Klara är en individ som är självständig med egna

vänner och ett liv utanför hemmet. Hon försöker att få Kent att inse att han dricker för mycket

men pga att han inte tar till sig symbolen som ordet alkoholist innebär får Klara är det svårt. Hon

försöker styra umgänget med brodern för hon inser att hans umgänge påverkar Kent negativt.

Klara har erfarenheter av alkoholism genom uppväxten i ett alkoholiserat hem. Utgår man från

Meads teori om jaget får det till följd att Klara har erfarenheter av alkoholismen i sitt ”me” och

det påverkar henne att handla negativt genom sitt ”I” mot Kent och sin bror när de umgås oavsett

om de dricker eller inte.

Frida skyddade ofta Fred och var omhändertagande genom att ringa och sjukanmäla honom. Hon

tyckte Fred var värd att slappna av med en drink när han kom hem efter en jobbig dag i skolan.

Hon satte sig in i hans situation genom att använda sig av sitt intersubjektivitet, och kunde känna

av hur jobbigt han haft det. Hon övertog Freds roll genom att göra allt för honom, och ursäktade

ofta honom inför andra. Fridas kontrollbehov var att allt skulle hållas hemligt för arbetskamrater,

för att det inte skulle komma ut att Fred drack. Hon ville hålla upp en fasad för att dölja hans

missbruk. De generaliserade andra dvs. hennes arbetskamrater, skulle inte veta något. Hon

försökte dölja Freds missbruk via lögner och genom att ha kontroll över Fred. Detta speglar sig i

hennes uppförande när hon letade efter honom. Fridas uppväxt har präglat henne. Hon har

handlat som hennes pappa när det gällde att hålla ihop familjen. Han var en signifikant andra

som har påverkat henne djupt. Detta beteende finns lagrat i hennes ”me” och även om hon inte är

medveten om sina handlingar återspeglas de från hennes uppväxt.

.

Sammanfattningsvis kan jag förstå att livet med en missbrukare påverkar beteendet. Det är

självklart när två personer lever i en nära relation. Alla respondenter har ett avvikande beteende,

genom att de försöker anpassa sig till situationer när männen missbrukar. De gjorde det möjligt

för sina män att forsätta att dricka. Lena skötte om allting och Lasse kunde forsätta att dricka för
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han visste att Lena fixade allt. Anna förlät Anders gång på gång när han slog henne, och det

visste han så han kunde forsätta dricka. Frida ljög och skyddade Fred genom att sjukanmäla

honom och sköta hus och hem. Dessa tre satte inte upp några gränser, utan anpassade sitt

beteende till deras mäns liv. Det är normala beteende utifrån mina egna erfarenheter i ett

förhållande när mannen missbrukar. Sen är detta beteende kanske inte sunt alla gånger eftersom

det är svårt att handla rationellt. För att ändra detta beteende skall individerna sätta sig själva i

främsta rummet förr blir det ingen förändring på mannens alkoholkonsumtion. För att bryta ett

medberoende handlar det om att sätta gränser och att den missbrukande partnern tar ansvar för

sitt eget liv. Så länge vi som är medberoende forsätter att skydda våra män kan missbruket

fortgå. Att omedvetet förneka eller negligera problemen är vanligt för personer som är

medberoende.

Det är främst i Annas fall att misshandeln styr hennes liv med Anders. Det är en viktig aspekt i

deras förhållande och mycket av detta styr Annas medberoende. Lena och Frida har sina normer

hur ett familjeliv skall vara och detta styr deras beteende. De har även barn med sina

missbrukande men vilket påverkar deras relationer. Det gör att de stannar i relationen för under

intervjun är familjen en återkommande viktig del i deras liv.

Klaras beteende i förhållandet är mera diffusa. Hon är mer självständig än de andra. Klaras

kontrollbehov är inte stort. Det kan bero på att Kent verkar har en lägre alkoholkonsumtion än de

andra männen. De har även ett bättre socialt liv tillsammans än de tre andra respondenterna och

deras män. Att människor som lever med en alkoholist ändrar sin personlighet är de flesta

forskare överens om.

Kontroll och förnekelse är två symtom på medberoende utifrån Cermarks skala. Att försöka

kontrollera missbrukarens intag av alkohol är en av den vanligaste symtom på medberoende och

kontrollbegreppet finns med i de flesta studier från tidigare forskning. I mina respondenters fall

ser kontrollen olika ut. Anna hällde ut spriten och hemlighöll Anders drickande från sin familj.

Lena tjatade på Lasse och gjorde det mesta själv för hon litade inte på honom. Frida försökte

hålla Freds drickande hemligt för sina arbetskamrater, och täckte upp för Fred på jobbet. Klaras

kontroll bestod främst i att försöka styra att hennes bror och Kent inte umgicks. Klara är den som

har minst kontrollbehov och det beror på att hon har en familj och vänner som stöttar henne.

Att ha signifikanta andra att tala med och umgås med påverkar hur starkt ett medberoende är

enligt behandlingsterapeuten Berra. Vi människor anpassar oss till situationer vi ställs inför och
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som Melody tar upp reagerar vi ofta spontant istället för att agera adekvat genom att bli

medvetna om problemen alkoholisten har.

6:3 Medberoende från respondenternas perspektiv

Anna har gått i behandling för sitt medberoende som hon uttrycker det. Själv var hon inte

medveten om att hon möjliggjorde att Anders kunde forsätta sitt missbruk. Hennes handlade

utgick från att kunna hantera situationer som uppstod när Anders drack. Med facit i hand kan hon

tycka att hennes beteende kan verka konstigt utifrån andras synvinklar, men eftersom allt skulle

hållas hemligt hade hon inget annat val anser hon. Anna saknade någon som lyssnade på henne,

när relationen var som värst. Det att ha signifikanta andra personer som hon kunde tala med, var

något hon saknade.

Lena är inte medveten om sitt medberoende. Hon har fastnat i en situation där Lasse är skurken

på grund av otrohet. Hans drickande bortser hon omedvetet ifrån och anser att allt är hans fel

genom att han var otrogen. Hon har ändå blivit starkt påverkad av hans drickande, och det visar

sig i att hon vill kontrollera honom även när de är skilda. Hon använder barnen för att utnyttja

situationen och för att bibehålla kontrollen. Lena är fortfarande arg på Lasse, och har svårt att

släppa honom fast de är skilda.

Klara är väl medveten om vad ett medberoende är, men inom Al-Anon kallar de medberoende

antingen frigörelse av kärlek eller familjesjukdom. I Al-Anon får hon stöd av generaliserade

andra som hjälper henne i förhållandet med Kent. Hon försöker att inte tänka så mycket på Kents

drickande, men under de perioder han dricker blir det mycket tjat från hennes sida.

Frida går ofta med Fred på möten, och de gör gemensam sak av att hantera hans drickande. Hon

slipper ljuga för sina arbetskamrater och förhållandet med arbetskamraterna har blivit bättre.

Hennes självförtroende har stärkts men misstänksamheten och rädslan finns kvar i hennes

medvetande. Hon är rädd att Fred skall ta ett återfall. Hon försöker bearbeta det genom att inte

tänka på det förflutna men det finns ändå kvar. I tidigare forskning av Billings och Moos när det

gäller anpassning stämmer det väl in på Anna och Frida. De har anpassat sig till sitt nya liv som

innebär att deras män är nyktra, trots att anpassning till det nya livet skall vara besvärligt enligt

anpassningsstrategin.
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Berra berättar hur en behandling av ett medberoende utifrån tolvstegsmodellen går till. Främst är

det att få de anhöriga att bli medvetna om sitt eget beteende i relationen. Det gäller att få den

anhöriga att fokusera på sig själv för att må bra. Den medberoende har en personlighet som

möjliggör för missbruket. Deras beteende är ofta empatiska och de vill bara hjälpa missbrukaren

att bli nykter. Det finns många personliga egenskaper som kännetecknar ett medberoende. De

främsta egenskaper för ett medberoende enligt tolvstegsprogrammet är kontrollbehov,

omhändertagande av missbrukaren, rädsla, vrede, skuld, skam och svårt att sätta gränser.

                                      

Behandlingen går ut på att den medberoende kommer till insikt vad som är fel i relationen, och

att de inte behöver utsätta sig själva för situationer de inte mår bra av. De skall inse att de är

viktiga och är värda något själva som individer.

Kvinnorna i studien är medvetna om vad ett medbeboende är. Tre av dem Anna, Klara och Frida

har gått i behandling eller på Al-Anon möten för att hantera det. Billings och Moos (1991) studie

där makar till nyktra alkoholister uppvisade att de anpassade sig bra kan relateras till Anna och

Frida vars män blivit nyktra alkoholister. De anpassar sig bra till det nya livet. Anna skall flytta

närmare sin familj och sätter sig själv främst i dagsläget. Frida försöker blicka framåt och

bearbeta det förflutna på ett adekvat sätt. Klara går på Al-Anon möten och bearbetar sin situation

med sin sambo Kent. Klara ser en strimma hopp pga att hennes bror eventuellt skall gå i

behandling. Det kan påverka Kent i positiv riktning eftersom de umgås flitigt och dricker alkohol

tillsammans. För dessa tre intervjupersoner ser framtiden positiv ut. Två av männen lever ett

nyktert liv idag, och kvinnorna har valt att stanna kvar. Situationen ändras radikalt när

alkoholisten lever ett nyktert liv. I Annas fall är misshandeln inte kvar i förhållandet.

Lena har inte gått någon behandling eller på Al-Anon möten och hon har svårt att anpassa sig till

det nya livet. Lena lever kvar i det gamla livet. Mycket kretsar kring hennes man Lasse genom

att hon kontrollerar hans umgänge med barnen. Lena har inte bearbetat separationen från Lasse.

Hon har svårt att anpassa sig till sitt nya liv och det kan tolkas som hon behöver hjälp att komma

till insikt över sitt beteende. Min egen tolkning är att när individerna går i behandling eller träffar

andra personer med liknade relationer kommer de själva till insikt över sina beteenden. Själv

försöker jag förstå mitt eget beteende när jag levde med en alkoholmissbrukare under ett år. När

jag själv befann mig i situationen som ett alkoholmissbruk innebär reflekterade jag inte över mitt

eget beteende och inser inte att jag möjliggjorde för min sambo att forsätta dricka. Det är först i

efterhand jag kommit till insikt vilket tre av mina respondenter också gjort.
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Genom tidigare forskning och behandlingsterapeuten Berras iakttagelser är det ofta kvinnor som

klassas som medberoende. Tidigare forskning visar att kvinnor ofta har en tendens att utveckla

ett medberoende. Berra behandlingsterapeuten talar om att kvinnor ofta håller ihop familjen

genom normer och värderingar om manligt och kvinnligt. I studien om tidigare forskning

Billings & Moos (1983) där döttrar till alkoholister ofta valde alkoholiserade partners kan ett

likartat mönster urskiljas på två av mina respondenter. Deras uppväxt kantades av

alkoholproblem.

7 Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats var att se hur ett medberoende kan påverka i en relation med en

alkoholist. Den kvalitativa metoden med intervjuer gav en bra bild av hur respondenterna

uppfattade sin situation. Symbolisk interaktionism är en teori som passar när individers beteende

skall förklaras i relation med varför individerna handlar så. Människor påverkas av samhället och

andra individer. I det dagliga livet reflekterar vi inte över hur vi handlar inför olika situationer.

Med hjälp av Meads sätt att beskriva jaget blir bilden tydligare varför den medberoende handlar

som den gör. Vad som styr beteendet och hur normer, värderingar och handlingar förvaras i

minnet för att användas när respondenterna ställs inför olika möten i interaktionen med

missbrukaren.

Alla är vi olika individer genom olika normer och värderingar som vi har fått med oss i vår

uppväxt. Dessa påverkar oss hela livet, och vägleder oss i vissa situationer som vi ställs inför i

det vardagliga livet. Viktiga aspekter för att minimera ett medberoende utifrån de teorier jag

använt mig av är signifikanta andra, generaliserade andra, god självkänsla och att beteendet är

sunt, men forskarna är inte överens vad ett sunt beteende är för något enligt Becker. När

människor ställs inför olika problem i livet t.ex. att leva med en missbrukare förändras hela livet

för familjen. I en sådan situation är det svårt att dra några slutsatser om vad ett sunt beteende är. I

många fall handlar det om att anpassa sig till situationen. Melody (1990) säger att vi människor

har en tendens att reagera på ett missbruk och denna reaktion är inte sund alla gånger. Den

medberoende vill inget hellre än att få sin partner nykter och prövar alla tänkbara åtgärder. Detta

kan jag relatera till mig själv. Jag ville inget hellre än att få min sambo nykter men mina metoder

var inte rationella alla gånger. Det hjälper inte att böna och be eller hota för att få honom att sluta
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dricka. För så länge hoten inte verkställs för att ändra situationen forsätter ofta den missbrukande

partner att dricka. På så sett blev jag själv en möjliggörare i vårt förhållande. Det att inte sätta

sina hot i verket gör att situationen forsätter och ett medberoende börjar ta form.

Förståelsen av att leva med en alkoholist utifrån mitt eget perspektiv har ökat. Det är bara inte att

bryta upp från ett förhållande med en missbrukare. Det finns ofta starka känslor med i bilden och

kärleken tar inte slut på grund av alkoholintag. När mannen i ett partnerförhållande misshandlar

kvinnan är det svårt att bryta sig loss. Denna rädsla att ständigt bli slagen och hotad till livet gör

att personen i fråga inte handlar rationellt. Det handlar många gånger om att skydda sig själv för

att undvika att bli slagen. Anna min första respondent som ständigt blir slagen och hotad till

livet, anpassar sig för att undvika detta. Det handlar om att överleva och undvika att bli slagen.

Det att inte hitta någon utväg ur förhållande av rädsla över att något skall hända gör att

situationen blir en återvändsgränd. Anna återkommer hela tiden under intervjun till misshandeln

och hennes rädsla vad som kommer och hända om hon lämnade Anders under hans aktiva

missbruk Idag ser livet ljusare ut för detta par eftersom Anders håller sig nykter. Börjar han

dricka är jag övertygad om att Anna lämnar honom. Anna är medveten om vad ett medberoende

är och jag kan relatera till mig själv i hennes fall.

Respondenternas självkänsla, beteende och kontroll var de egenskaperna som påverkade mest i

livet med en missbrukare. Det är ofta de tre begreppen som är centrala när det gäller att mäta

medberoende utifrån Spann & Fisher skalan ( James och Morgan, 1991). Den medberoende

bortser från sina egna känslor, och helt går inför att missbrukaren skall må bra och skyddas.

Detta stämmer väl överens med respondenterna i min studie där missbrukaren är i centrum. I

mina intervjuer fick jag intrycket av att respondenternas liv handlade mycket om vad den

missbrukande mannen gjorde eller hur männen behandlade dem. Respondenterna rättade sig

sedan efter missbrukarens beteende och bortsåg från sina egna behov. Det att leva med en

missbrukare innebär ofta en skuld och skam känsla inför andra familjemedlemmar. Av egna

erfarenheter finns alltid skammen och skuldkänslorna där att inte ha lyckas i livet. Viljan att

ständigt skydda den personen man älskar. Att ständigt ljuga och hitta på ursäkter gör att

självkänslan ofta blir negativ. Personligen känner jag igen känslorna att ständigt vara länken som

skyddade min missbrukande man mot omvärlden. Ingen skulle få reda på att han börjat dricka.

Dessa lögner går inte att dölja i längden, och för att hjälpa en missbrukare är detta fel metod. När

jag lärde mig att han skulle ta ansvar för sitt eget liv blev situationen påtagligt bättre. Med facit i

hand är jag medveten om att jag var medberoende till min sambo.
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Anpassningsproblem efter att missbrukaren slutat att dricka stämmer väl överens med studien av

Billings & Moos (1983) där deras respondenter inte uppvisade något anpassningsproblem.

Utifrån min studie kan jag se en tendens att finns det stöd genom olika grupper som Al-Anon

anpassar sig den medberoende till det nyktra livet med sin partner på ett sunt sätt. Tendensen är

när individerna är medvetna om sitt medberoende, anpassar de sig bättre till förändringen som de

nyktra livet innebär för både den medberoende och alkoholisten. Det handlar om att bygga upp

ett självförtroende igen och skapa sig ett eget liv utan missbrukaren eller att han blir en nykter

alkoholist.

Anna och Frida har de anpassat sig bra till det nyktra livet som deras män nu lever. I deras fall

finns inga belägg för att medberoende personer skulle ha svårare att anpassa sig när partnern

blivit nykter, vilket är i linje med Gerdners kritik. Genom egna reflektioner kan jag relatera till

mig själv att när partnern blir nykter är det en enorm lättnad. Själv upplevde jag inga

anpassningsproblem utan bara en enorm lättnad över att det destruktiva förhållandet var över

som alkholismen medför.

 Lena har anpassningsproblem till sitt nya liv, men det är svårt att dra några generella slutsatser

om medberoende spelar in. Lasse är enligt Lena ännu aktiv i sitt missbruk. Det som påverkar

henne mest är hans otrohet och att hon misslyckas med familjelivet har satt djupa spår i henne.

Lena har inte genom gått någon behandling för medberoende. Det kan vara en bidragande orsak

enligt min tolkning att hon har anpassningsproblem. Hon har svårt att släppa greppet om Lasse.

En bidragande orsak är att i Lenas fall finns det barn med i bilden. Detta kan påverka stark att

hon vill få det att fungera. Hon återkommer hela tiden till familjelivet under intervjun och om

hur viktigt det är för henne.

Om man ser på medberoende utifrån Harkness och Cotrells (1997) studie är min slutsats att tre

av mina respondenter är medberoende. Den första respondenten Anna uppvisar ett stark

medberoende, men mycket beror på misshandeln i förhållandet. Det kan inte bortses ifrån, att

många missbrukare får ett annorlunda beteende genom att vara påverkade. Är de våldsamma är

det svårt att inte bli medberoende om relationen kvarstår. Medan två av respondenterna ( Lena

och Frida) har ett medel av medberoende om man relaterar till Harkness och Cotrells (1997)

studie. De har inte så dålig självkänsla och deras män misshandlar dem inte. Kontrollbehovet och

förnekelsen finns dock där. Det är två centrala begrepp inom begreppet  medberoende (Berglund

och Zetterlind, 1999)
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Mina egna reflektioner av begreppet medberoende är genom att studera tidigare forskning och

respondenternas liv är att ett medberoende bör definieras som ett tillstånd den medberoende

befinner sig i.  Respondenterna uppvisar inga psykologiska sjukdomar och är väl medvetna om

situationerna de befinner sig i nuet. Jag tror att det är bra att medberoende diskuterats för när

personerna befinner sig i den akuta situationen är det svårt att finna någon utväg. Hela familjen

blir lidande när ett missbruk pågår och det påverkar familjen på ett negativ sätt. Medberoende ser

olika ut beroende på hur mycket missbrukaren dricker och hur missbrukarens beteende är. Det

behövs mera kunskap om begreppet medberoende för de individer som lever med en missbrukare

.Studier från tidigare forskning när det gäller medberoende är att de vet inte hur de skall handla

när de ställs inför problemen med missbruk. De försöker ofta skydda missbrukaren och tar på sig

ett ansvar för att familjen skall forsätta att fungera. Det leder till att familjen hamnar i en ond

cirkel, och den medberoende möjliggör för missbrukaren att forsätta sitt missbruk. Missbruket

ökar även i Sverige och det blir fler som blir medberoende (Centralförbundet för alkohol och

drogutvecklingen, 2006). Det som är positivt är när missbrukaren går behandling för sitt

missbruk är att idag finns det möjlighet för hela familjen att få hjälp. Det är många individer som

lider av att någon nära har ett alkoholmissbruk, men de vet inte hur de skall handskas med

problemet. Individerna som är medberoende är alla olika, men vissa begrepp är mera

framträdande än andra. I alla studier om tidigare forskning och även i min studie är dessa

begrepp kontroll, förnekandet, skam, skuld, förändringar i sitt eget beteende och anpassa sig efter

missbrukaren. Det var några begrepp jag själv upplevde i mitt förhållande. Till slut blir det att

alkoholen styr hela livet för de inblandade. Det upplevde jag själv hela tiden. Jag ville aldrig gå

bort rädd för att min sambo skämde ut sig. Och detta upplever mina intervjupersoner med utan

Klara som är självständig. Medberoende är att utbrett tillstånd i samhället idag, och många barn

är drabbade. Det innebär att mera forskning inom ämnet behövs.

7:1 Reflektion om metod

Metoden som jag valde att intervjua passar bra till min studie för jag vill komma åt deras

upplevelser. Det jag skulle ha gjort annorlunda är mina intervjuer. Den första intervjun gick

väldigt bra och jag kände att jag fick en bra kontakt med respondenten. Hon var öppen med sina

svar. En intervju gick betydligt sämre, och respondenten var inte lika öppen. Ofta fick jag be

henne att utveckla svaren, vilket kan ha fått till följd att jag som intervjuare kan ha påverkat
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hennes svar, då intervjun blev mera styrd. Att ha två intervjuer efter varandra är inget jag

rekommenderar. Det blir svårt att hålla fokus så länge.

7:2 Framtida forskning

Det kunde vara intressant och se på medberoende när det gäller könsfördelningen. Det verkar

som kvinnor har en större tendens att bli medberoende än männen på grund av normer och

värderingar vi har i samhället. Kvinnan värnar ofta om familjen. Att ta reda på genom empirisk

forskning gälland om kvinnor är mer medberoende utifrån könsskillnader som finns i samhället

idag. Det kunde vara intressant som det är mest kvinnor enligt statistiken.
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Intervjumall

Födelseår?

Barn?

Civilstånd?

Yrke?

Makens arbete?

1 Finns det någon i din barndom som hade alkoholproblem?

2. Har du haft andra relationer utan missbrukarproblem?

3 Hur länge har du levt i din nuvarande relation med missbrukaren?

Frågor om livet med missbrukaren

4 När upptäckte du att han drack för mycket?

5 Hur har du upplevt det att leva med en alkoholist?

Exempel känslor lessen, arg, frustrerad, rädsla,  i det vardagligt liv, problem som varit markanta,

relationer till andra.

6. Upplevde du något som var speciellt jobbigt i förhållandet?

7. Hur ser du på din roll i förhållandet? Exempel fixade du allt, räkningar, hushållsarbetet och

dylikt, Ansvarsfördelningen i förhållandet.

Påverkan det sociala livet

8.Har hans alkoholproblem påverkat dig i ditt jobb, umgänget med dina vänner i sociala livet?

9.Hade du någon att prata med under den tid som missbruket pågick?

10. Har din familj stöttat dig?

Personliga förändringar

11 Hur är du som person försök att beskriva dig själv? Snäll, omtyckt osv

12. Har du förändras genom att leva tillsammans med honom? Positivt negativt

13.  Förändrades ditt liv genom att du lämnade honom/han blev nykter? Sämre bättre

14.  Lever ni tillsammans idag varför, varför inte?

Begreppet medberoende

15. Är du bekant med begreppet medberoende/familjesjukdom och i såfall hur ser du på

begreppet? Varför tycker du så?

 Tack för din medverkan.
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Intervju frågor till behandlingsterapeuten

Bakgrundsfrågor

1.Namn?

2. födelseår

3.Barn?

4.Civilstånd?

5. Yrke?

6. Vad är ett medberoende?

7. Vad kännetecknar främst ett medberoende?

8. Hur upplever den medberoende sin situation?

9. Är det mest kvinnor i behandling för medberoende?

10.Utvecklar alla som lever med en missbrukare medberoende?

11. Varför inte vad skiljer mellan dem som utvecklar ett medberoende och inte utvecklar ett

medberoende?

12. Hur ser behandlingen ut för en person som är medberoende?


