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The aim of this study was to explore women’s experiences as relatives to one or 
more individuals with substance abuse (codependency). The method chosen for this 
study was qualitative interviews with seven different women with experiences of 
being close to someone with substance abuse. Our empirical material was analysed 
using both Yvonne Hirdman’s gender theory as well as Arlie Russell Hochschild’s 
theory on emotional labour to explore the women’s experiences on a structural 
level. The study found that although the women’s experiences differed in many 
ways, some similarities could be found. All of them expressed feelings of 
responsibility of taking emotional care of the family, as well as expectations from 
family, friends, society and themselves, to be the emotional manager in their 
families. We found that the substance abuse of a close family member had 
consequences on several areas in life: emotions, economy, career and relationships. 
The study also showed that these consequences were due to a combination of being 
codependent and female. Lastly, the study found a complexity in being codependent 
to different people and how the expectations on the female gender change according 
to the relationship between the substance abuser and the codependent person.  
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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de kvinnor som tog sig tid att vara med i vår 
studie, tack för att ni vågade och ville dela med er av era berättelser! Utan er hade 
denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett särskilt stort tack till den av 
er som hjälpte till att etablera kontakten med er grupp, din hjälp har varit 
ovärderlig!  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare David Hoff som har hjälpt oss 
att styras i rätt riktning under hela uppsatsens gång. Vi vill även tacka Elina 
Cederfeldt Vahlne vars kommentarer och inputs var otroligt viktiga i 
sammanställningen av vår uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett roligt och givande samarbete med många 
skratt och intensiva diskussioner! 
 

Stella Bergström och Emil Wall  
Maj 2021 
Lund 
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1 Problemformulering  

I en rapport ur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings serie Vanor 

och konsekvenser som kartlägger användning och konsekvenser av alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel bland vuxna i Sverige rapporterades det att det 

i Sverige år 2017 fanns omkring 300 000 personer med alkoholberoende och 

omkring 140 000 personer med narkotikaberoende. Tillhörande dessa rapporterades 

det att omkring 1,1 miljoner personer påverkas negativt av alkoholkonsumtionen 

hos en närstående och 208 000 personer rapporterades påverkas negativt av en 

närståendes narkotikaanvändning (Sundin, Landberg & Ramstedt 2018, s. 39ff.). 

Detta innebär att ungefär en tiondel av Sveriges befolkning uppskattas vara negativt 

påverkade av alkohol- och narkotikaanvändning i sin närhet. Vidare visade 

rapporten att kvinnor påverkas negativt i större utsträckning än män. Ungefär var 

femte kvinna påverkas negativt av en närståendes alkoholkonsumtion jämfört med 

var tionde man, trots att kvinnor i snitt dricker mindre och har färre egna problem 

på grund av sin alkoholkonsumtion. Även vid en närståendes narkotikaanvändning 

rapporterades fler kvinnor påverkas negativt än män (ibid.). 

 

Att bli påverkad av en närståendes alkohol- och/eller narkotikabruk gör att man 

klassas som anhörig till den individen enligt Socialstyrelsen och gör en berättigad 

till stöd i olika former vilket beskrivs i Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ - Personer som 

vårdar eller stödjer närstående (SFS: 2001:453). Dock är anhöriga till närstående 

med missbruksproblematik en relativt ny grupp att omfattas av lagstiftningen. 

Regeringen (prop. 2008/2009:82, s. 1) lade 2008 fram propositionen Stöd till 

personer som vårdar eller stödjer närstående där målet var att stärka lagstiftningen 

gällande kommunernas ansvar enligt SoL 5 kap. 10§, genom att göra bemärkelsen 

av anhöriga bredare och ändra benämningen från bör till ska erbjuda stöd. Där 

beskrivs även att individer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka ska 

klassas som anhöriga och har rätt till stöd, men huruvida individer med 

missbruksproblematik ses som långvarigt sjuka är oklart (Prop. 2008/2009:82, s. 

1). Det är först sex år senare i Socialstyrelsens (2015, s. 13) skrift Anhörigstöd - 

Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer som missbruks- och 

beroendeproblem definieras som en långvarig sjukdom. 
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Vägen att till slut klassa individer som har en närstående med 

missbruksproblematik som anhöriga har varit lång. I Sverige har den sitt ursprung 

ur begreppet “Alkoholisthustrun” som har en historia i den svenska litteraturen 

mellan 1910 och 1970-talet (Lindfors 2013, s.  34f). Alkoholisthustrun är 

stereotypen av en kvinna som är gift med en alkoholiserad man och beskrivs som 

både utsatt och skuldbärande i mannens alkoholism (Lindfors 2013, s. 43). Denna 

syn på kvinnor bör ses i sin historiska kontext där mannen är beroende av alkohol 

samtidigt som kvinnan är beroende av sin man för överlevnad. Detta innebär en 

utsatt situation där kvinnan både stigmatiseras och får skulden för mannens 

drickande. Dock utgjorde det största hotet i denna situation för kvinnan inte 

mannens faktiska drickande utan förlusten av honom (Lindfors 2013, s. 47). När 

alkoholisthustrun väl började uppmärksammas av socialarbetare på fältet under 

mitten av 1900-talet började man även se personlighetsmönster hos kvinnorna som 

ansågs vara problematiska. Kvinnorna visade beteenden som vid den tiden sågs som 

en störning och kallades för att kvinnan hade ett ”beroendebehov” (dependency 

need) till en stark man genom äktenskap. När den alkoholiserade mannen inte 

kunde tillfredsställa dessa behov resulterade det i att beroendeproblematiken 

kopplades till både mannen och kvinnan där kvinnan bar en del av skulden till 

mannens drickande (Lindfors 2013, s. 53f.). 

 

Under 1980-talet kom begreppet medberoende till Sverige där problembilden 

utgörs av en självuppoffrande karaktär där den medberoende är en möjliggörare för 

sin närståendes missbruk. Medberoende är inte en formell diagnos utan snarare en 

förståelsemodell som tar över det tillstånd som tidigare sammankopplats med 

alkoholisthustrun (Palmblad 2013, s. 14f). Begreppet har kommit att kritiseras 

eftersom det, precis som alkoholisthustru, lägger skuld på den medberoende och 

har anklagats för att beteckna negativa aspekter av femininitet samt att det inte finns 

något empiriskt underlag som stödjer en enhetlig beskrivning av vad begreppet 

innebär. Begreppet är utbrett men eftersom det inte råder konsensus kring vad det 

faktiskt betyder står det på en ostabil grund (ibid.). 

 

Det har bedrivits internationell forskning på medberoendebegreppet där kopplingar 

mellan begreppet och stereotypisk femininitet har hittats. Resultaten visar att 
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kvinnor i större utsträckning främjar beteenden som kan kopplas samman med 

medberoende men även att män kan uppleva samma negativa konsekvenser (Dear 

& Roberts 2002, Orford et al. 2010a, 2010b). Under vårt litteratursökande tog vi 

även del av Petra Ulmanens genusanalys på anhörigomsorg som visade hur kvinnor 

påverkas mer negativt än män och oftare tar på sig ett större ansvar. Detta väckte 

ett intresse hos oss att ur ett strukturellt perspektiv göra en genusanalys på 

upplevelsen av anhörigrollen för kvinnor som är anhöriga till en eller flera individer 

med missbruksproblematik. 

 

Då begreppet medberoende har problematiserats och att vi i Sverige nu istället 

pratar om anhöriga till individer med missbruksproblematik är det viktigt att 

forskningen går vidare från att undersöka hur hustrur till alkoholiserade män beter 

sig, eller hur medberoende ter sig, och istället ser till komplexiteten i att vara just 

anhörig – att du kan vara anhörig till flera personer än en, i olika delar av livet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter i rollen 

som anhörig till en eller flera individer med missbruksproblematik.  

 

• Hur upplever kvinnorna förväntningar och ansvar i rollen som anhörig?  

• Hur beskriver kvinnorna hur anhörigrollen har påverkat deras liv? 

 

1.2 Begrepp 

1.2.1 Anhörig 

Nationalencyklopedins (2021) definition av anhörig är: som är bland de närmaste 

släktingarna, och behöver inte nödvändigtvis enbart vara den direkta familjen utan 

kan även omfatta andra närstående individer. I Sverige är anhörigbegreppet 

komplicerat eftersom det är ett beskrivande ord och en specifik kategori/grupp av 

människor. Till exempel är en förälder anhörig till sitt barn och begreppet kan 

således användas för att beskriva relationella förhållanden. Ordet kan även 

användas för att beskriva en grupp människor som är berättigade stöd på grund av 

sin anhörighet om den är kopplad till en närstående med vårdbehov på grund av till 
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exempel ålder, missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa. Vi kommer att använda oss 

av begreppet anhörig för att beskriva den grupp som omfattas av Socialtjänstlagens 

5 kap. 10§ (SFS: 2001:453) och är berättigade stöd för sin anhörighet till en 

närstående med missbruksproblematik. 

 

1.2.2 Medberoende 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (2015) står medberoende som ett oböjligt 

adjektiv samt ett substantiv och beskrivs på följande sätt: som står en missbrukande 

person nära. Ordet kan därför beskriva både något en person är och ett tillstånd hos 

en person. Vi kommer fördjupa begreppets vetenskapliga anknytning samt dess 

problematiska natur och hur användandet ser ut idag i kapitlet om tidigare 

forskning. 

 

1.2.3 Missbruk 

Nationalencyklopedins (2021) definition av missbruk är: okontrollerad eller 

överdriven användning av något. I medicinsk mening betyder missbruk ett bruk 

som fortsätter fastän det leder till negativa konsekvenser. Vi kommer använda oss 

av begreppet missbruk eftersom det är konsekvenserna som går ut över de anhöriga 

och deras upplevelser av dessa vi är intresserade av att undersöka. 

 

1.2.4 Beroende 

Enligt Nationalencyklopedin (2021) beskrivs beroende som följande: 

okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel. Det finns ingen direkt 

skiljelinje mellan missbruk och beroende och det finns även flera olika definitioner 

inom olika forskningsområden, bland annat psykologi och biologi. Eftersom vi inte 

har fokus på de anhörigas närstående utan de anhörigas subjektiva upplevelser i 

relationen med en närstående har vi därför valt att inte använda oss av eller 

problematisera beroendebegreppet i uppsatsen. 
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3 Tidigare forskning  

I våra sökningar efter tidigare forskning har vi behövt använda oss av ett flertal 

olika engelska och svenska begrepp för att hitta relevant forskning. Svenska 

begrepp som vi har använt i olika följd och kombination är: Anhörig, missbruk, 

anhörigstöd, medberoende, genus, könsrollsidentifiering, kvinnor, fru/hustru och 

alkoholisthustru. Den direkta engelska översättningen av det svenska ordet anhörig 

blir “relative” och det används inte på samma sätt som det gör inom svenskan för 

att beskriva vår målgrupp. De engelska begrepp vi därför har använt oss av är: 

Addiction, codependent, codependency, affected family member, gender, gender-

role identification, women, wife och alcoholic-wife.  

 

Vi har använt oss av databaserna LUBsearch, LUBcat och Libris där vi har hittat 

fyra internationella studier och två svenska böcker som är relevanta för vår 

undersökning. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är 

ledande i den svenska kvantitativa forskningen inom missbruksområdet och deras 

rapporter hittades utanför databaserna. 

 

Det finns en mängd forskning på gruppen anhöriga men det är stor skillnad på vilket 

område och vilken kategori av anhöriga som forskningen fokuserar på. De största 

forskningsområdena om anhöriga är i relation till äldreomsorgen, 

funktionsnedsättningar och diverse diagnoser inom fysisk och psykisk ohälsa. I 

många fall fokuserar internationell forskning kring anhöriga till individer med 

missbruksproblematik på specifika relationella förutsättningar, till exempel “the 

alcoholic wife” (alkoholisthustrun), “grown adults to addicts” (vuxna barn till 

missbrukare) eller inom en familj som analyseras som en enhet. Forskning med 

genusperspektiv inom det sociala arbetet har även lyft att definitioner som används 

inom forskningsområdet, så som ”codependency” och ”the alcoholic wife”, är 

problematiska. Begreppsapparaten som används för att definiera individer i relation 

till en individ med missbruksproblematik har sedan 1930-talet utvecklats och 

förändrats från “alcoholic-wife” till “codependent” och nu även “affected family 

member”.  
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3.1 Genus och anhörigforskning 
Petra Ulmanen har i sin doktorsavhandling Omsorgens pris i åtstramningstid – 

anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv (2015) forskat om anhörigomsorg ur 

köns- och välfärdsperspektiv genom fyra separata studier. Häri konstaterar hon att 

medelålders barn till äldre i allmänhet, och medelålders döttrar till äldre i synnerhet, 

tar ett större omsorgsansvar för sina föräldrar när välfärdsstaten sviker. När 

välfärdsstaten försöker belöna omsorgstagandet förstärker det kvinnors 

omsorgsansvar. Hon fastställer även att de omsorgstagande döttrarna har förbisetts 

i äldreomsorgspolicys då de har “klumpats ihop” med omsorgstagande makar. 

Detta har resulterat i att stödet från samhället är anpassat efter en grupp som, till 

skillnad från omsorgstagande barn, bor ihop med den sjuke (Ulmanen 2015, s. 

70ff.). Ulmanen (2015, s. 75f.) har även gjort en intersektionell analys och har däri 

kunnat se klasskillnader i omsorgstagandet. Trots att söner till högutbildade äldre 

ökar som omsorgstagare står fortfarande arbetarklassdöttrar för majoriteten av 

omsorgstagandet. Åtstramningar inom omsorgen har gjort det svårare att hjälpa sin 

förälder och att omsorgen oftare går ut över arbetstid och fritid för att kompensera 

för bristerna i systemet. Enligt Ulmanen innebär detta ett hot mot de 

omsorgsgivande döttrarnas välbefinnande. Ulmanens avhandling visar tydligt 

kvinnans utsatthet i sin roll som anhörig till en åldrande förälder och öppnar upp 

för genusforskning inom anhörigområdet i stort. 

 

Jim Orford, Alex Copello, Richard Velleman, Lorna Templeton och Akanidomo 

Ibanga (2010a) har skrivit artikeln The experiences of affected family members: A 

summary of two decades of qualitative research. Artikeln är en kunskapsöversikt 

på internationella studier som har gjorts under de senaste 20 åren och beskriver hur 

rollen som anhörig till en individ med missbruksproblematik kan se ut och dess 

negativa konsekvenser på livskvalitén. Orford et al. (2010a, s. 37) beskriver hur 

denna artikel har skrivits för att samla många olika upplevelser och erfarenheter 

som är unika för denna målgrupp. Författarna har även utformat en figur som 

illustrerar olika beteenden som sammankopplas till tre olika förhållningssätt en 

anhörig kan ha till sin missbrukande närstående. Dessa förhållningssätt är: “Putting 

up with it”, “Standing up to it” och “Withdrawing from it”, som kopplas samman 

med beteenden som: “Sacrificing, compromising”, “Protecting self and family” och 
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“Avoiding, escaping”. Genus tas upp som ett viktigt element i forskningsområdet 

då kvinnor utgjorde en majoritet av undersökningens deltagare, men det lyfts även 

att materialet, som kommer ifrån många olika länder, bär starka likheter som enbart 

kan kopplas till de situationella förutsättningarna i anhörigrollen. Orford et al. 

(2010a, s. 60f.) menar också att även om kvinnor är överrepresenterade så visar 

undersökningen att upplevelsen av anhörigrollen är lika påfrestande för män som 

för kvinnor, men att kön har en inverkan som är värd att undersöka vidare inom 

området.  

 

Artikeln Family members affected by a close relative’s addiction: The stress-strain-

coping-support model utgörs till stor del av en modell som kallas för SSCS och är 

skapad av Jim Orford, Alex Copello, Richard Velleman och Lorna Templeton 

(2010b). Modellen utformades eftersom Orford et al. (2010b, s. 37f.) anser att 

anhöriga till individer med missbruksproblematik ofta blir förbisedda på grund av 

bristen på en modell som förklarar den problematik som kan uppstå inom en familj. 

Denna och ovannämnda artikel skrevs samtidigt med syftet att komplettera 

varandra och utveckla förståelsen för målgruppen samt ge professionella ett verktyg 

att använda i sitt arbete (Orford et al. 2010a, 2010b). Modellens grund fastslår att 

anhöriga med närstående som missbrukar lever liv som ofta är fyllda av stress och 

belastning som i många fall leder till konflikter och påverkar den övergripande 

livsglädjen inom familjen negativt (Orford et al. 2010b, s. 38ff.). Orford et al. (ibid.) 

skriver att studien visar att målgruppen löper större risk att utveckla fysisk eller 

psykisk ohälsa samt att de har en sämre hälsa generellt sett vilket bör kopplas direkt 

till den stressfulla och belastande situation som utgör familjens vardag. De sista 

komponenterna i modellen är “coping” (hantering) och “support” (stöd). Dessa är 

ofta starkt sammankopplade eftersom en individs förmåga att hantera situationen är 

kopplad till de stödsystem som finns tillgängliga runt individen (ibid.). 

 

3.2 Alkohol och narkotika 
I Sverige bedrivs det mycket kvantitativ forskning kring befolkningens 

alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning. Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) är ett nationellt kompetenscentrum inom 

missbruksområdet som bedriver forskning om konsumtions- och 
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skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. På uppdrag av 

Systembolaget genomförde CAN en undersökning som presenterades i rapporten 

Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig? (Ramstedt & Sundin 2020) där 

målet var att undersöka alkoholkulturen i Sverige. CAN jämförde resultaten med 

en tidigare befolkningsundersökning från 2015 för att se hur alkoholutvecklingen i 

Sverige hade sett ut. Över 6000 individer i åldersgruppen 18–84 år blev kontaktade 

och besvarade enkäten, först 2015 och sedan igen 2020. Resultaten visar att det är 

vanligare att kvinnor (17,2%) påverkas negativt av någons drickande i sitt liv 

jämfört med män (12,7%). Att ha påverkats mycket negativt av någon annans 

drickande är mer än dubbelt så vanligt för kvinnor (5,8%) jämfört med män (2,2%), 

vilket baserades på upplevda konsekvenser i form av att bland annat ha blivit fysiskt 

skadad, förolämpad eller kränkt, eller hamnat i allvarliga gräl med en berusad 

person (Ramstedt & Sundin 2020, s. 29f.). CAN fick 2014 ansvaret att kartlägga 

förekomst av beroendeproblem och utsatthet för andras användning av alkohol, 

narkotika och tobak i den vuxna befolkningen i Sverige. CAN genomförde 2017 en 

kombinerad web- och enkätundersökning där över 27 000 individer deltog i 

åldersgruppen 17–84 och resultaten sammanställdes i rapporten Negativa 

konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak (Sundin, Landberg & Ramstedt 2018, 

s. 7). Resultaten jämfördes med en liknande undersökning av CAN från 2013 och 

visade att kvinnor (4,4%) i högre utsträckning även påverkas negativt av en 

närståendes bruk av narkotikaklassade preparat än män (2,8%). Detta visade på en 

ökning av upplevda negativa konsekvenser hos kvinnor mellan 2013 och 2017 från 

3,3% till 4,4%. Undersökningen visade även att fler kvinnor (2,9%) än män (2,2%) 

hade upplevt negativa konsekvenser av en närståendes bruk av narkotikaklassade 

läkemedel (Sundin, Landberg & Ramstedt 2018, s. 37f). 

 

3.3 Medberoende/Codependency 
Eva Palmblads (2013) bok Medberoende och moral är en studie där medberoende 

som begrepp och fenomen utreds och problematiseras. Palmblad (2013, s. 20ff.) 

skriver hur medberoende som kategori kom till Sverige på 1980-talet och hur 

begreppet började kritiseras under 1990-talet. Begreppet blev kritiserat för att 

patologisera och medikalisera beteenden som kan kopplas till kvinnor och kvinnors 

livsomständigheter samtidigt som det framhävs att medberoendemodellen 
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osynliggör maktdimensioner (Palmblad 2013, s. 13). Palmblad skriver att begreppet 

inte är en formell diagnos utan idag snarare är en slags förståelsemodell som 

används av experter likväl privatpersoner samt att det finns många sätt att tolka och 

vinkla innebörden av begreppet vilket gör användandet problematiskt. 

 

Medberoendebegreppet är även undersökt i studien The Relationships Between 

Codependency and Femininity and Masculinity som är skriven av Greg Dear och 

Clare Roberts (2002). Dear och Roberts (2002, s. 159) beskriver att det saknas en 

enhetlig definition av begreppet och att det inte finns några empiriska data som 

stödjer specifika signaler eller symptom för vad medberoende innebär. Avsaknaden 

av konsensus och empiriskt stöd har gjort att begreppet är svårt att utreda men i sin 

studie utgår Dear och Roberts (ibid.) från de mest förekommande teman. Dessa är: 

ett överdrivet beroende av andra individer för bekräftelse och identitet, tendens att 

sätta andra individers behov före sina egna, gå in i beteenden där man tar ansvar för 

och försöker reglera andra individers handlingar samt att försöka reparera de skador 

som uppstår av andras oansvariga beteenden. Dear och Roberts (2002, s. 161ff.) 

genomförde en enkätstudie på 192 australienska förstaårsstudenter på universitet 

där de avsåg att mäta “codependent thinking” (medberoendetänk) i relation till 

könsrollsidentifiering (maskulinitet kontra femininitet). Hypotesen var att 

“codependent thinking” skulle ha starkare kopplingar till femininitet än 

maskulinitet och att kvinnor i större grad än män skulle främja detta tänkande. 

Resultaten visade att det finns en koppling mellan främjandet av 

medberoendeattityder och tänkande i könsrollsidentifiering, där kvinnornas resultat 

pekar på högre nivåer av medberoende än männens (Dear & Roberts 2002, s. 163f.). 

Dock menar Dear och Roberts (ibid.) att det inte kan dras några slutsatser utifrån 

detta utan att resultatet främst visar att relationen mellan medberoende och 

könsrollsidentifiering är mer komplex än vad man tidigare har trott och att mer 

forskning på området behövs. Dear och Roberts (ibid.) pekar på att resultaten går i 

linje med den feministiska kritik som har lyfts mot begreppet men anser att det inte 

går att bortse från möjligheten att medberoende är ett mönster och/eller ett resultat 

av stark könsrollsidentifiering och att detta måste utredas djupare innan slutsatser 

kan dras. 
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Aktuell forskning visar att kvinnor är en särskilt utsatt grupp som anhöriga till 

närstående med missbruksproblematik. Begrepp som har använts för att beskriva 

gruppen har varit problematiska och anklagande samtidigt som kvinnor är mer 

benägna att ta ett större ansvar och har mer förväntningar på sig. Genusperspektivet 

har använts för att undersöka andra anhörigroller och visar på att kvinnor upplever 

mer negativa konsekvenser än män i omhändertagandet av en närstående. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Yvonne Hirdmans genusteori 
Yvonne Hirdman (1943) är svensk historiker och forskare som lanserade ordet 

genus i Sverige under 1980-talet. Hirdman har forskat mycket om genus och gav 

1988 ut boken Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning, Maktutredningen. Hirdman (1988, s. 7) menar att genussystemet 

måste ses som en dynamisk struktur vilket hon förklarar på följande sätt:  

 
Det ska förstås som en dynamisk struktur(system); en 

beteckning på ett “nätverk” av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter. Genussystemet är således en 

ordningsstruktur av kön. (Hirdman 1988, s. 7) 

 

Denna uppdelning av människor i genussystemet ligger även till grund för de 

sociala, politiska och ekonomiska ordningarna i samhället vilka bärs upp av två 

logiker (ibid.). Dessa logiker är 1. Dikotomin - isärhållandet av manligt och 

kvinnligt som ej ska blandas, och 2. Hierarkin - mannen utgör normen och är 

överordnad kvinnan. Hirdman (1988, s. 9f.) menar att isärhållandet av könen är det 

som skapar den generella underordningen av kvinnan och utreder hur denna logik 

har legitimerats och kan se ut på olika sätt. Isärhållandet existerar både fysiskt och 

psykiskt samt delar upp platser, sysslor och egenskaper vilket Hirdman (ibid.) 

menar blir tydligt i arbetsuppdelningen mellan män och kvinnor. Våra 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt formar vilka egenskaper som 

tillfaller de olika könen samt vilka platser och sysslor de är ämnade för. Detta 

legitimerar isärhållandet då struktureringen och uppdelningen av könen visar vad 

män ska göra och vad kvinnor ska göra, vilket indirekt även visar vad de inte ska 

göra. 

 

Hirdman (1988, s. 13) lyfter dikotomins vikt i genussystemet i och med dess 

strukturerande förmåga eftersom det blir en central del i det mänskliga tänkandet. 



16 
 

Vi strukturerar och värderar ständigt vår verklighet och skapar oss själva genom att 

konstruera den “andra”, vilket sedan går i arv till nästa generation. Enligt Hirdman 

(ibid.) betyder detta att genussystemet ständigt skapas av oss människor, män såväl 

som kvinnor, och att vi inte föds till “man” eller “kvinna”. Genusskapandet blir 

grunden för hur vi skapar och konstruerar vår värld. Detta sker på tre olika nivåer 

som Hirdman (1988, s. 14) lånar från Jürgen Habermas teori om “Livsvärlden” och 

beskriver genom genussystemet: 

1. Kulturell överlagring: våra föreställningar och förväntningar på hur 

relationen mellan “man” och “kvinna” ska vara - idealtypsrelationen mellan 

“man” och “kvinna”. 

2. Social integration: könens interaktion i samhället, de regler som finns kring 

hur och vad vem får göra. 

3. Socialisering: på individnivå, mellan en man och en kvinna vilket kan 

efterlikna ett äktenskapskontrakt. 

Med dessa tre nivåer och genussystemets logiker menar Hirdman (ibid.) att alla 

män och kvinnor bidrar till återskapandet av vår värld och förutsättningarna för de 

olika könen att leva inuti den. 

 

4.1.1 Genuskontraktet 

För att enklare beskriva detta världsskapande har Hirdman (1988, s. 15) utvecklat 

något som hon kallar för genuskontraktet. I boken “Genus - om det stabilas 

föränderliga former” beskriver Hirdman (2003, s. 84) hur genuskontraktet är en 

kulturellt nedärvd överenskommelse som behandlar könens skyldigheter gentemot 

varandra. Kontraktet beskriver ett strukturellt tvång som båda könen tyngs av 

samtidigt som det finns en förståelse för upplevda fördelar av överenskommelsen 

och en antydan av möjlighet till förhandling. Hirdman (ibid.) är noggrann med att 

beskriva hur begreppet ska ses som ett sätt att koppla ihop “struktur” till “aktör”, 

där det vanligen existerat en motsättning, och att vi alla är aktörer som bidrar till 

upprätthållandet av strukturen. 

 

Genuskontrakten kan ses som en operationalisering av genussystemet vilket 

underlättar identifieringen av föreställningarna som finns på könen. Det existerar 

således genuskontrakt i alla tre nivåer som beskrivits ovan där det ut i detalj går att 
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identifiera vad kontrakten innebär för de olika könen. Genuskontrakten sätter upp 

“reglerna”, eller “lagarna”, mellan könen medan genussystemet applicerar 

hierarkiseringen utifrån hur dessa ska efterlevas (Hirdman 1988, s. 16ff.). Hirdman 

(ibid.) menar att det med hjälp av dessa kontrakt då även blir möjligt att analysera 

förhållandena mellan könen historiskt sett i vilket maktstrategier är ett centralt 

begrepp. Maktstrategier är enligt Hirdman (1988, s. 21f.) helt olika för könen och 

kan gestaltas genom frihet och symbios. Alla människor strävar paradoxalt efter 

både frihet och symbios där vi med genussystemet ur ett historiskt perspektiv kan 

se att mannen tilldelats frihet och kvinnan symbios – mannen är fri att utforska 

medan kvinnan är bunden av barnafödande och omsorg (ibid.). Hirdman (1988, s. 

22f.) fortsätter sitt resonemang och beskriver hur mannen enbart kan uppnå symbios 

med kvinnan samtidigt som kvinnan enbart kan få sin frihet genom mannen och att 

det är här det finns en ontologisk skillnad. Mannen och kvinnan är därför varandras 

möjligheter och begränsningar, men det rör sig om helt olika möjligheter och 

begränsningar för könen. Här visar Hirdman (2003, s. 89f.) hur kvinnans 

maktstrategier är beroende av mannen. Hennes existens och frihet skapas i 

genuskontraktet hon har med mannen som utgör hennes värld och 

handlingsförmåga. För mannen är verkligheten annorlunda. Han har förpliktelser 

gentemot kvinnan men dessa existerar utanför huset och kvinnan, vilket innebär en 

annan handlingsfrihet och större handlingsförmåga för honom (Hirdman 2003, s. 

90). 

 

Hirdman (1988, s. 28f.) tar upp hur genussystemet och dess kontrakt är en möjlighet 

för oss att se på samhället och förhållandet mellan könen som något vi kan förändra 

istället för något statiskt och isärhållande. Dock menar Hirdman (ibid.) att könens 

biologiska olikheter alltid kommer kunna agera som ett hinder för förståelsen av 

genussystemet – att det finns en total oföränderlighet i relationen mellan könen för 

att deras roll i fortplantningen är olika. Hirdman (1988, s. 30f.) menar att förändring 

i en sådan struktur sker i det mänskliga tankesystemet, det vill säga att vi ser 

olikheterna men väljer att fokusera på likheterna hos könen och kan på så vis 

motbevisa isärhållandets legitimitet.  
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4.1.2 Han- och Hontid 

I sin bok Gösta och genusordningen utforskar Hirdman (2007, s. 95) vad hon kallar 

hantid och hontid, vilket är en följd av 40-timmarsarbetsveckan som kom efter 

första världskriget och bestod av åtta timmars vardera för arbete, fritid och sömn. 

Detta är vad Hirdman (2007, s. 96) benämner som hantid eftersom det i största 

utsträckning var mannen som arbetade och kvinnan som behövde anpassa sig efter 

denna nya struktur. Hirdman (2007, s. 97f.) beskriver hur hontid blev den obetalda 

tid som husmödrarna arbetade i hemmet vilket under början av 1900-talet var diffus 

och flytande. Kategorin husmor var i sig problematisk då det i grunden bara betydde 

en kvinna som inte förvärvsarbetade, var gift med en man och skulle finnas 

tillgänglig för mannen efter hans åtta arbetstimmar, vilket inte tar till hänsyn till 

klass och tydligt visade kvinnors underordning i samhället (ibid.).  

 

Den stora förändringen i det svenska samhället kom efter andra världskriget med 

arbetskraftsbristen som ledde till att husmödrarna nu behövdes inom lönearbetet. 

Kvinnor ansågs fortfarande vara “sämre” arbetskraft än män eftersom de ansågs 

vara mer oerfarna, fysiskt svagare och för att de har haft en frånvaro från 

arbetsmarknaden. Denna frånvaro kom främst från samhällsstrukturen som byggde 

på att kvinnor stannade hemma och tog hand om barnen. Under 1960-talet var 

samhällssynen fortfarande att barnen var kvinnans, inte mannens eller samhällets, 

ansvar och den begränsade daghemsverksamhet som fanns sågs som fattighjälp för 

ogifta mödrar (Hirdman 2007, s. 104f.). Detta kallades för dubbelarbete och under 

mellankrigstiden ska cirka 40% av den kvinnliga arbetskraften bestått av gifta 

husmödrar som behövde förvärvsarbeta och utföra allt jobbet i hemmet. Resultatet 

av detta blev att en stor del av den kvinnliga arbetskraften som dubbelarbetade 

istället valde att förvärvsarbeta på deltid för att hinna med arbetet i hemmet. Detta 

betydde i realiteten istället 9–11-timmars arbetsdagar men gjorde dubbelarbetet mer 

rimligt (Hirdman 2007, s. 109). Mot slutet av 1960-talet blev hantid normen: alla 

skulle arbeta åtta timmar och dubbelarbetet skulle nu istället bli familjearbete som 

var tänkt att skötas av både mannen och kvinnan. I praktiken visar statistiken att 

desto fler kvinnor som började förvärvsarbeta enligt normen desto mer ökade 

mängden som deltidsarbetade vilket resulterade i att den nya moderna hontiden blev 

deltid. Det visade sig också att kvinnor till stor del började arbeta med 
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människobehandlande yrken inom den offentliga sektorn eftersom det gick att 

anpassa arbetskraven utifrån kvinnornas krav (Hirdman 2007, s. 111ff.). Hirdman 

(2007, s. 117) skriver att under slutet av 1900-talet var hantid-normen fortfarande 

inte en verklighet för många kvinnor. 

 

Hirdmans teorier om genussystemet, genuskontraktet och han- och hontid ger en 

förståelse för relationen mellan könen och för de förväntningar som finns på 

kvinnor i samhället och således de förväntningar och relationer som vi ämnar 

undersöka i vår analys.  

 

4.2 Arlie Russell Hochschilds känsloarbete 
Den amerikanska professorn Arlie Russell Hochschild (1940) har i sin bok The 

Managed Heart (2012) myntat begreppet känsloarbete (emotion work). Genom 

bland annat sin egen forskning som hon har gjort på flygvärdinnors känsloarbete 

resonerar hon kring det känsloarbete som krävs för att arbeta med människor på 

daglig basis. Med känsloarbete menar hon att ens känslor är en del av ens 

arbetskraft, likt fysiskt arbete. Genom att förtränga vissa känslor för att kunna visa 

upp de känslorna som krävs för att uppfylla de förväntningar som finns från 

arbetsgivare och kunder/klienter riskerar man att skapa en distans mellan sitt riktiga 

känslojag och det känslojag man visar upp (Hochschild 2012, s. 7). 

För att förklara känsloarbetet använder sig Hochschild (2012, s. 35ff.) av Erving 

Goffmans dramaturgiska rollteori och förklarar det med två typer av skådespel: 

surface acting och deep acting. Surface acting innebär att den anställda visar upp 

de känslor som deras arbete kräver utan att de ändrar sina egentliga känslor medan 

deep acting syftar på en underliggande process där de anställdas inre 

känslohantering ändras för att överensstämma med arbetsgivarens och 

kundens/klientens förväntningar, och därför verkar mer äkta. 

Trots att Hochschild mest använder känsloarbete för att resonera kring arbeten som 

kräver denna form av känslohantering, använder hon även känsloarbete för att 

förklara vad som händer i den privata sfären samt för att förklara varför 

känsloarbete har uppkommit. Det är denna del av hennes teori som passar vår studie 

bäst. Hochschild (2012, s. 163ff.) menar att känsloarbete är viktigare för kvinnor 
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än för män. Hon lämnar diskussionen om huruvida kvinnor känner mer eller djupare 

känslor åt sidan men konstaterar att kvinnor utför mer och bättre känslohantering 

(emotion managing) än män. Hochschild pekar på att flickor och pojkar redan från 

barndomen tränas i olika sätt att hantera känslor. Flickor tränas att vara “fina 

flickor” medan pojkar tränas till att hantera “rule breakers”. Denna tidiga 

känsloträning utvecklas till en känslohantering hos kvinnor som används av dem 

både hemma och på arbetsplatsen; kvinnan har känslohantering som en resurs. Män 

å andra sidan behöver inte ha känslohantering som resurs då samhället belönar dem 

för andra förmågor och således utvecklas inte mäns känslohantering lika mycket 

som kvinnors. 

Hochschild (2012, s. 165) belyser den patriarkala samhällsstrukturen som en 

anledning till denna utveckling då hon menar att då mannen strukturellt är 

överlägsen kvinnan ekonomiskt och arbetsmässigt har kvinnans känslohantering 

blivit som en slags återbetalning av skulden till mannen. Exempel på förväntad 

känslohantering på kvinnor är att bekräfta, höja och uppskatta andra personer och 

deras välmående och status. Denna känslohantering behöver dock inte vara genuin, 

men det ligger i kvinnans intresse att skådespela känsloarbete även när det inte är 

genuint. Denna form av deep acting i det privata livet menar Hochschild har skapat 

en illusion av att det ligger i kvinnans natur att vara känslomanager, men att det 

snarare handlar om ett skapande av rollen (Hochschild 2012, s. 167). Hochschild 

(ibid.) liknar även kvinnans känsloarbete med Ivan Illich “shadow work” som syftar 

till det osynliga hemarbetet som kvinnor obetalt utför, och menar att känsloarbetet, 

likt hemarbetet, är nödvändigt för kvinnan och att det ska ske utan synlig 

ansträngning. 

 

Hochschilds teori om känsloarbete utökar förståelsen för det arbete som samhället 

förväntar sig att kvinnor ska göra. Teorin har tidigare applicerats på forskning av 

olika yrkesgrupper där vi ser mönster som kan kopplas till vårt empiriska material.  
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5 Metod 

5.1 Kvalitativ ansats 

Utgångspunkten för vår studie har varit att utforska kvinnors upplevelser och 

erfarenheter av att vara anhörig till en eller flera individer med 

missbruksproblematik varpå vi gjort en analys utifrån ett genusperspektiv. Då vi 

har intresserat oss för kvinnornas upplevelser och tankar kring sin situation samt 

hur genus påverkat dem var en kvalitativ ansats mest lämplig för vår studie. Alan 

Bryman (2011, s. 40f.) framför bland annat att den kvalitativa forskningen lägger 

stort fokus på hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet. I linje med detta 

beskriver Ahrne och Svensson (2015, s. 10) kvalitativ ansats som passande när man 

vill utforska fenomen, hur de fungerar och när och varför de förekommer. Genom 

att observera eller prata med människor, eller ta del av texter, kan känslor, tankar 

och upplevelser utrönas.  En annan utgångspunkt i uppsatsen är att beteenden 

skapas i sociala möten; de är socialt konstruerade och ständigt revideras, som att 

exempelvis genus konstrueras av samhällsstrukturer och hur samhällsstrukturer 

konstruerar genus. Det finns därför socialkonstruktivistiska element relaterade till 

det fenomen vi undersöker i uppsatsen, även om vår utgångspunkt är att studera 

kvinnornas upplevelser. Socialkonstruktivistismen, där sociala objekt och 

kategorier som exempelvis manlighet är socialt konstruerade, är vanlig inom den 

kvalitativa forskningen (se Bryman 2011, s. 37ff.).  

Vi hade tidigt idéer om vilken typ av teori vi ville analysera vår empiri med. Den 

tidigare forskningen visade en tydlig skillnad i hur kvinnor påverkas av att vara 

anhöriga, till såväl missbrukande individer som åldrande individer. Detta innebar 

att vi från början hade ambitioner att använda oss av genusteori. Däremot 

bestämdes teorierna parallellt med bearbetningen av vårt material för att låta 

empirin, snarare än teorin, ligga till grund för vår analys.   

5.2 Val av metod 

Vi har valt att intervjua kvinnor som är anhöriga till individer med 

missbruksproblematik då vi ville fånga nya, ohörda berättelser och upplevelser från 
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personer med den erfarenheten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 34;53) 

beskriver intervjuer som ett sätt att få kunskap om sociala förhållanden och 

samhället i stort. Vidare menar de även att intervjuer är ett effektivt sätt att samla 

in individers egna reflektioner kring ett samhällsfenomen. Med våra intervjuer 

ämnade vi att få reflektioner, erfarenheter och upplevelser om anhörigrollen för 

kvinnorna vi intervjuade. Vi använde oss av en intervjumall med specifika teman 

för att intervjuerna skulle följa liknande mönster och för att säkerställa att vissa 

saker berördes samtidigt som vi hade ett öppet förhållningssätt med en explorativ 

grund där vi ibland ställde följdfrågor, ibland ändrade formuleringen på våra frågor 

och ibland la till nya frågor. Denna intervjuform kallar Bryman (2011, s. 413) för 

semistrukturerade intervjuer. 

5.3 Urval 

I vår urvalsprocess ansåg vi att ett målinriktat urval var det mest passande eftersom 

vi hade forskningsfrågor som var utformade efter en specifik grupp inom 

populationen vi vill undersöka (Bryman 2011, s. 434ff.). Urvalet genomfördes 

genom två steg där det första steget var att identifiera den generella populationen 

för vår undersökning vilket var individer som är/har varit anhörig till en/flera 

närstående med missbruksproblematik. I nästa steg preciserade vi vilka individer 

inom denna population som var relevanta för våra forskningsfrågor. Vi valde att 

specificera oss till kvinnor som var minst 25 år eller äldre (jfr. Bryman 2011). Vi 

hade dessa krav eftersom vi vill utreda kvinnors upplevelser i det vuxna livet och 

vår intervjumall innehöll därför frågor som gällde det vuxna livet i form av arbete 

och ekonomi. Efter denna tvåstegsprocess letade vi efter olika organisationer vi 

kunde vända oss till för att hitta ett urval av intervjupersoner vilket skedde via 

telefon och mailkontakt. Vi letade till en början efter både statliga och privata 

organisationer samt självhjälpsorganisationer men valde att enbart fokusera på 

självhjälpsorganisationer eftersom de är skapade av den egna målgruppen. Att 

vända oss direkt till individer med erfarenhet inom området vi ville utforska ansåg 

vi också kunde öka våra chanser att hitta relevanta intervjupersoner. Vi mailade ut 

till lokala grupper inom de självhjälpsorganisationer som bedömdes passande och 

beskrev undersökningens specifika målgrupp och frågade om det fanns något 

intresse för deltagande. Vi fick snabbt svar från en grupp från en av 



23 
 

självhjälpsorganisationerna och en telefonkontakt etablerades där vi djupare 

förklarade vad undersökningen innebar för de som ville delta. Därefter hjälpte 

denna individ oss att etablera vidare kontakt med passande deltagare för studien 

inom självhjälpsorganisationen, vilket är ett snöbollsurval (se Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne 2015, s. 41). Vi fick bra gensvar och lyckades hitta sju deltagare till 

studien genom telefon och SMS-kontakt där vi gav utrymme för frågor och bokade 

in en intervju. När vi väl hade genomfört alla intervjuerna hade vi antingen inte fått 

svar alls eller ett nekande till deltagande av en majoritet av resterande grupper vi 

kontaktat. 

5.4 Genomförande och material 

För genomförandet av våra intervjuer fanns det vissa restriktioner från 

Socialhögskolan i Lund. På grund av rådande läge med COVID-19-pandemin 

ombads studenter att undvika fysiska möten i största möjliga mån. På grund av detta 

gav vi våra intervjupersoner möjlighet att välja mellan att genomföra intervjuerna 

via telefon eller videolänk. Sex av våra intervjupersoner valde telefonintervju och 

en valde videolänk. Nackdelen med denna form av möte är att mycket runt omkring 

själva samtalet faller bort, såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Bryman 2011, s. 

433). Mycket av detta tillkom i intervjun via videolänk som vi upplevde som lättare 

att genomföra, just på grund av att vi kunde se intervjupersonen, och hon oss. 

Fördelen med telefonintervjuer är att distansen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen kan ge utrymme för att berätta om saker som är jobbiga att berätta. 

Distansen kan såklart även innebära en ovilja att berätta om svårare ämnen (jfr. 

Bryman 2011). Då våra intervjupersoner fick välja mellan telefon och video vill vi 

ändå tro att deras val av telefonintervju innebar att de var mest bekväma med denna 

form av samtal. Att kunna genomföra våra intervjuer via telefon eller videolänk 

innebar även att vi kunde bredda vårt urval till hela landet. Detta är särskilt en styrka 

ur en anonymitetssynpunkt då den geografiska distansen innebär en mindre risk att 

vi känner någon av intervjupersonerna eller deras närstående. 

Våra intervjuer tog mellan 35 och 60 minuter på grund av att svaren varierade så 

mycket i längd. Som nämnt tidigare använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 

1). Denna utformades med hjälp av olika typer av frågor. Viktiga element var våra 
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så kallade sonderingsfrågor som innebär att man följer upp ett svar på en indirekt 

fråga, till exempel “kan du beskriva oron?”. Detta märkte vi gav betydligt djupare 

svar än svaren på de direkta frågorna som lätt kunde besvaras med ett ja eller nej. 

Trots att intervjuerna gjordes över telefon försökte vi vara noggranna med att tillåta 

tystnad. Detta för att ge intervjupersonerna möjlighet att tänka efter och komplettera 

sina svar (se Bryman 2011, s. 422ff.). 

Vi spelade in alla våra intervjuer. När vi hade möjlighet att utföra intervjuerna 

tillsammans fokuserade den av oss som intervjuade på själva intervjuandet medan 

den andra antecknade. Detta innebar att den som antecknade kunde assistera 

intervjuaren genom att bistå med förslag på följdfrågor samt att det var möjligt att 

tidigt se mönster i intervjuerna utifrån anteckningarna. Bryman (2011, s. 428) 

fastslår att det är bra att anteckna det som inte kommer med på inspelningen men 

att det är viktigt att intervjuaren inte distraheras av att anteckna. Även Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 49) betonar vikten av att anteckna under intervjun, 

speciellt om man är två personer. Detta för att en ska kunna koncentrera sig på 

själva intervjun och för att den andra då kan notera spår som ska följas upp, 

reflektioner som svaren ger och andra saker som inte kommer med på inspelningen. 

När vi inte hade möjlighet att utföra intervjuerna tillsammans transkriberade den 

som inte hade genomfört intervjun för att på så sätt se till att båda fick samma 

ingång till empirin. Parallellt med genomförandet av intervjuerna transkriberade vi 

dem för att snabbt kunna börja vårt analysarbete. Bryman (2011, s. 428ff.) är tydlig 

med att transkriberingar ska börja tätt inpå intervjuerna för att man ska kunna inleda 

analysarbetet och därför inte missa viktiga teman som man märker under 

genomförandet av intervjuerna. 

5.4.1 Arbetsfördelning 

Med två författare finns det en utmaning att se till att arbetsfördelningen blir jämn. 

Då vi har suttit tillsammans sedan början av skrivprocessen har det underlättat vår 

möjlighet till detta. Intervjuerna delade vi upp i ungefär hälften var, och den 

intervjun man inte höll i transkriberade man. Vissa av intervjuerna utfördes på egen 

hand och vissa var vi båda närvarande vid. Vi har båda skrivit på alla kapitel, både 

för att underlätta för varandra men även för att båda ska vara lika inlästa på 

uppsatsens olika delar, men skrivit olika mycket på olika delar.  
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5.4.2 Våra intervjupersoner 

Vi genomförde sju intervjuer med sju olika kvinnor. Nedan kommer en kort 

presentation av våra intervjupersoner. Namnen är fingerade för att försäkra oss 

om att de förblir anonyma. 

Agnes är i sextioårsåldern och har varit anhörig till sin pappa, sina farbröder och 

till tidigare partners som alla har missbrukat alkohol.   

Berit är i femtioårsåldern är anhörig till sin pappa, partner, tidigare partner, son och 

sin syster. Samtliga har varit alkoholister förutom Berits syster som är nykter 

narkotikamissbrukare. 

Carin är i fyrtioårsåldern och är anhörig till sin dotter som idag är nykter alkoholist. 

Daniella är i fyrtioårsåldern och är anhörig till sin dotter som är nykter idag och 

som missbrukat alkohol och narkotika, samt till hennes pappa som är alkoholist. 

Emma är sjuttioårsåldern och är anhörig till sin dotter som missbrukade narkotika 

och till sin bror och exmake som missbrukade alkohol. Alla tre är nyktra idag. 

Fanny är i femtioårsåldern och är anhörig till sin mamma och tidigare partner som 

missbrukat alkohol. 

Greta är i sextioårsåldern och är anhörig till sina föräldrar som var alkoholister och 

till sin tidigare partner som är aktiv blandmissbrukare. 

5.5 Bearbetning och analys 

Vi har utgått från Jens Rennstams och David Wästerfors (2015, s. 220) behandling 

av kvalitativt analysarbete. Efter att vi hade transkriberat våra intervjuer satte vi oss 

separat och läste igenom vårt material. Först översiktsläste vi och diskuterade 

materialet och därefter läste vi separat mer systematiskt, flera gånger om. Detta 

kallar Rennstam och Wästerfors (2015, s. 223) för att umgås med sitt material. Med 

72 sidor transkriberade intervjuer var detta nödvändigt för att vi skulle lära känna 

vårt material.  
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Efter att vi separat läst igenom vårt material använde vi oss av Rennstams och 

Wästerfors (2015, s. 224f.;227) redogörelse av Kathy Charmaz (2012) process 

kring kodning av material. Vi började med en initial/öppen kodning där vi kodade 

utan att se till helhetsperspektivet vilket lät oss se mönster i berättelserna. Några 

exempel på detta är: ansvar/förväntningar, negativ påverkan, mammaroll, 

medberoende och stigma. Sedan gjorde vi en mer djupgående selektiv/fokuserad 

kodning med hjälp av Brymans (2011, s. 523f.; 529) råd om hur material kan 

förberedas för kodning samt hur citat kopplade till koderna kan sammanställas i 

tabeller för att enklare bearbetas. Vi hade redan idéer om att vi ville ha ett 

genusperspektiv men parallellt med kodningen gjorde vi en djupare sökning efter 

tidigare forskning och det var under detta arbete vi hittade vår teori. Efter att vi hade 

bestämt oss för Hirdmans och Hochschilds teorier gjorde vi tematisering av vår 

kodning och kategorisering: genuskontraktet/stereotyper, påverkan på ekonomi, 

känsloarbete, ansvar/förväntningar, negativ påverkan, yttre påverkan, medberoende 

och mammaroll. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 227f.) poängterar hur viktig 

teorin är för sorteringen men är samtidigt noga med att även påpeka att inte låta den 

styra sorteringen alltför mycket. Genom att teorin inte var med initialt gjorde det 

att den inte styrde vår sortering lika mycket som den kunde ha gjort om vi hade 

använt oss av den tidigare i vårt sorteringsarbete. För oss inkluderade 

sorteringsarbetet också viss reducering eftersom materialet var så pass stort.  

Det huvudsakliga reduceringsarbetet gjorde vi när vi till slut kom fram till fyra 

teman som vi tyckte sammanfattade vad som framkommit av vårt material samt 

gick i linje med våra frågeställningar. Vi förde in svar och citat från våra 

respondenter under samtliga teman för att börja bygga upp vår analys. Våra teman 

fick titlar baserade på begrepp som framkommit under sorteringen och 

reduceringen som belyste de mönster vi sett. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 

231) kallar detta för en språkligt orienterad reducering. Vi renskrev även alla citaten 

genom att ta bort onödiga ord som till exempel: “liksom”, “öh” och “eh” för att 

citaten ska vara grammatiskt korrekta, utan att ändra innebörden av citaten, enligt 

Brymans (2011, s. 431) tips och färdigheter. Med hjälp av teorin och tidigare 

forskning samt de citat och sammanfattningar av våra intervjupersoners berättelser 

och resonemang som belyste våra teman bäst skrev vi sedan vår analytiska 

argumentation. 
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5.6 Metoddiskussion 

5.6.1 Tillförlitlighet 

För att bedöma kvalitativ forskning hänvisar Bryman (2011, s. 352ff.) till forskarna 

Lincoln och Guba (1985) /Guba och Lincoln (1994) som har tagit fram andra 

kriterier för bedömning av kvalitativ forskning jämfört med den kvantitativa 

forskningens reliabilitet och validitet: tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten 

delas upp i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. 

Vi har i detta kapitel redogjort för hur vi har genomfört vårt arbete och i kapitlet 

nedan redogör vi för hur vi har genomfört vårt arbete i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. Genom denna typ av transparens visar vår studie på 

både trovärdighet och pålitlighet. En studies trovärdighet styrks ytterligare genom 

att använda sig av respondentvalidering – att bekräfta att man har uppfattat sina 

intervjupersoners svar korrekt (Bryman 2011, s. 355). Vi genomförde inte ren 

respondentvalidering då vi bedömde att våra intervjupersoners svar var för långa 

för att återge. Istället försökte vi koppla det de tidigare hade sagt i sitt svar antingen 

i följdfrågan eller i vår respons till deras svar, exempelvis “du nämnde att du kände 

mycket skuld för din pappas missbruk, kände du liknande för ditt barn” eller “du 

nämnde innan att du berättade för dina vänner rätt sent, hur reagerade de på det du 

berättade”. Detta gjorde att våra intervjupersoner hade möjlighet att rätta oss, 

utveckla sina svar eller instämma på det vi sa och att vi därför kunde bekräfta att vi 

hade uppfattat våra intervjupersoners svar korrekt. Detta stärker vår studies 

trovärdighet, trots att vi inte utfört ren respondentvalidering. 

Överförbarhet handlar i stora drag om huruvida undersökningen skulle kunna göras 

om i en annan kontext. Detta är betydligt svårare i kvalitativa studier än i 

kvantitativa men ett sätt det kan göras på är att ge läsaren en tät beskrivning eller 

redogörelse av undersökningen (Bryman 2011, s. 355).  För att försöka öka 

överförbarheten av vår undersökning har vi dels redogjort för vår arbetsprocess och 

dels gett beskrivningar av våra intervjupersoner. Beskrivningarna är korta för att 

försäkra oss om att våra intervjupersoners anonymitet respekteras, men vi anser att 
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vi har gett tillräcklig beskrivning för att läsaren ska kunna bedöma om 

undersökningen hade kunnat överföras till en annan miljö.   

Att uppnå fullständig objektivitet inom samhällelig forskning menar Bryman 

(2011, s. 355) är omöjligt. Han menar att man istället ska försöka försäkra sig om 

att man som författare har agerat i god tro och inte låtit teorin påverka utförandet 

av sin studie, det Guba och Lincoln kallar en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Detta har vi visat genom att vi valde vår teoretiska ansats efter vi hade samlat in 

vårt material och bearbetat det. Dessutom har vi varit två författare och har därför 

kunnat diskutera vår kodning, teman och analys och därmed kunnat förhålla oss 

kritiska till vårt material och analys, och även till varandra. 

Bryman (2011, s. 356f.) hänvisar som tidigare nämnt även till Guba och Lincolns 

äkthetsbedömning av kvalitativ forskning som även den delas in i olika kategorier. 

Vi har tagit två av kriterierna i beaktande: rättvis bild och ontologisk autenticitet. 

Rättvis bild handlar om att ge en rättvis bild av det intervjupersonerna har delat med 

sig av. Detta har vi gjort genom att, förutom sammanfattningar av vad våra 

respondenter har berättat, ha med citat för att läsaren ska få möjlighet att inte endast 

få ta del av vår återgivelse. Vi har även sett till att presentera dem med kontext så 

att de inte blir tagna ur sitt sammanhang, även detta för att göra citaten rättvisa. 

Ontologisk autenticitet handlar om ifall intervjupersonerna har fått möjlighet att få 

bättre förståelse för sin sociala situation (ibid.). Detta har vi försökt säkerställa 

genom att dela med oss av vår studie till samtliga intervjupersoner när den är 

godkänd. 

5.6.2 Förförståelse 

Vår förförståelse för ämnet i vårt arbete var begränsad men inte obefintlig. Under 

våra socionomstudier skrev vi tillsammans ett fördjupningsarbete om anhörigrollen 

för personer med närstående med psykisk ohälsa. Detta innebar att vi redan hade 

viss kunskap om anhörigrollen ur ett bredare perspektiv samt hur det kan påverka 

individen. Genom att byta målgrupp och fördjupa oss i litteratur för just denna 

målgrupp har vi fått en djupare förståelse för ämnet. Vi har även båda haft missbruk 

i vår närhet, men inte i vår omedelbara närhet så att vi själva skulle identifiera oss 

som anhöriga. Detta innebär att vi gick in med viss förförståelse för komplexiteten 
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i anhörigrollen men utan att det var så nära egen upplevelse och erfarenhet att det 

hade kunnat färga vår tolkning och analys. Med genus som teoretisk ansats har vi 

olika förförståelse eftersom en av oss identifierar sig som kvinna och en som man. 

Således skiljer våra erfarenheter sig åt, någonting vi anser gagnar vår objektivitet i 

ämnet. Genom att ha diskussioner om våra tankar, tolkningar och idéer med en 

kritisk ansats har vi försökt att vara så objektiva i ämnet som möjligt och inte låta 

vår förförståelse styra.   

5.6.3 Svagheter och styrkor 

Våra intervjupersoner kommer alla från samma självhjälpsorganisation. En 

begränsning med detta är att de har fått liknande information om missbruk, 

medberoende och anhörigrollen och kan således ses som en vinklad källa. Styrkan 

är att de alla har redan fått gå och prata om sin anhörigroll och fått reflektera kring 

sin situation. Detta innebär att ämnet inte riskerar att vara lika känsligt som det hade 

kunnat vara om de inte hade pratat om det innan. Syftet med vår studie är inte att 

undersöka hjälpen från självhjälpsorganisationer eller liknande där denna 

begränsning hade kunnat resultera i ett alltför vinklat resultat. Utöver detta har alla 

intervjupersoner väldigt olika historier och deras berättelser skiljer sig åt så pass 

mycket att vi bedömer att deras gemensamma nämnare inte är en sådan stor 

begränsning att det gör vårt material för vinklat. Fler intervjupersoner hade gett oss 

ännu fler perspektiv, men det hade också lett till ett för omfattande material.  

5.7 Forskningsetiska överväganden  
Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer i våra 

etiska överväganden. Enligt forskningskravet anser vi att det finns en nytta i att 

utreda anhöriga kvinnors upplevelser i relation till en närstående med 

missbruksproblematik eftersom gruppen är marginaliserad och ofta blir förbisedd i 

det sociala arbetet (VR 2002, s. 5). Vi har under hela arbetsprocessen varit 

medvetna om den utsatta situation deltagarna till studien har upplevelser av och har 

därför frekvent arbetat med individskyddskravet för att försäkra oss om att de 

arbetsmetoder vi utformar inte ska utgöra någon fara eller risk för deltagarna (VR 

2002, s. 5f.). Inför planeringen av undersökningens genomförande har vi noggrant 

följt de fyra huvudkraven för individskyddet: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (VR 2002). Enligt informations- och 
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samtyckeskravet har undersökningens deltagare blivit tydligt informerade om vad 

målet med undersökningen är, vad deltagandet innebär och frivilligheten till 

deltagandet med ett tydligt registrerat samtycke från deltagaren (VR 2002, s. 7–

10).  

 

Vi var medvetna om att intervjun kunde bli påfrestande och förberedde oss för att 

hantera en sådan situation med deltagarnas bästa i åtanke. Då vi är två som 

genomför undersökningen har en av oss kunnat ansvara för hur inspelningen av 

intervjun går till och hur den bevaras enligt konfidentialitetskravet samtidigt som 

den andra kunde fokusera på att hålla intervjun (VR 2002, s. 12). Vi lät deltagaren 

styra över hur intervjun skulle genomföras i form av antingen ett videomöte eller 

ett telefonsamtal. Deltagaren blev underrättad om hur informationen sparas, 

förvaras och slutligen raderas/förstörs. Innan intervjun genomfördes förtydligade vi 

även för deltagaren hur den information vi samlar in kommer att användas av oss 

och hur den får och inte får lov att användas enligt nyttjandekravet samt erbjöd att 

dela med oss av studien till deltagarna (VR 2002, s. 14). På grund av den rådande 

pandemin så har vi valt att ha insamlingen av information för studien på distans för 

deltagarnas och vår säkerhet. Fastän ett telefon- och videomöte kan försvåra en 

intervju anser vi att det inte överväger riskerna med att ha ett fysiskt möte och har 

därför skött all kontakt med deltagarna på distans. 
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6 Analys 

6.1 Duktig flicka/bra mamma  
Inom detta tema har vi observerat att kvinnorna återberättar en känsla av ansvar och 

förväntningar som existerar hos dem som kan komma från partners, familj, 

släktingar, vänner och samhället. Det blir ett krav för dem att vara en “duktig flicka” 

eller en “bra mamma” eftersom det förväntas av dem som kvinnor vilket medför att 

de har ett stort ansvar för människorna omkring dem. Rollerna som barn eller 

förälder till en närstående som missbrukar skiljer sig åt men innehåller fortfarande 

vissa likheter. Att vara mamma till ett missbrukande barn kan innebära att 

modersrollen blir äventyrad och ifrågasatt där det finns många föreställningar kring 

vad en “bra mamma” är. Att vara dotter till en missbrukande förälder kan innebära 

krav på att alltid finnas till hands, dölja problemen och att inte vara i vägen. 

Anhörigrollen är väldigt annorlunda beroende på vad för relation du har till den 

närstående eftersom förväntningarna som ställs på dig ofta kopplas till samma 

relation. 

  

Genomgående i kvinnornas upplevelser är skildringar av förväntningar från sig 

själva, barn, partners och samhället att de ska vara bra mammor. Både Berit och 

Carin tar upp att deras barn förväntar sig att de alltid ska finnas där, oavsett vad 

som händer. Carin kopplar det till samhällets förväntningar på kvinnan:  

 
Som mamma så förväntas man göra mycket, mycket mer än vad en pappa förväntas 

göra. (Carin) 

 

Flera av kvinnorna reflekterar kring hur de har varit som mammor. Greta beskriver 

sig själv som en arg och stressad mamma och Agnes beskriver sig själv som ett 

”kontrollfreak” i mammarollen. Carin beskriver hur hennes dotters missbruk har 

lett till att hon har ifrågasatt sig själv som mamma:  

 
Hur har mitt barn hamnat här, vad har jag gjort för att hon ska bli så här sjuk, vad har 

jag bidragit med, vilken mamma har jag varit. [...] och det klart att jag har ifrågasatt 
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mig själv, vad gjorde jag under hennes barndom som inte såg att det var såhär, på det 

här sättet. Kunde jag förhindrat någonting, kunde jag hjälpt henne mer. (Carin) 

 

Daniella tar upp hur hon kände att andra dömde henne som mamma på grund av sin 

dotters missbruk: 

 
Det kändes som att man blev uttittad, att man var en dålig mamma och det var 

jättejobbigt, det var det verkligen. Och man kände liksom att man blev jämförd 

ungefär. (Daniella) 

 

Både Carin och Daniella som har döttrar som har missbrukat beskriver även hur de 

är rädda att göra någonting fel gentemot sina döttrar som skulle kunna leda till ett 

återfall. De berättar att de därför anpassar sitt beteende gentemot sina döttrar för att 

inte riskera att göra någonting som skulle kunna leda till ett återfall.  

  

Agnes, Greta, Fanny och Emma tar upp att det har funnits förväntningar och krav 

på dem som döttrar till missbrukande föräldrar. Greta beskriver det så här:  

 
Då går man ju alltid med den där känslan att det är skamligt, också nån skuld i att det 

beror på att det är jag som är på nåt speciellt sätt, att jag inte är en bra dotter, ja lyckas 

eller vad man ska kalla det för. [...] liksom ‘varför väljer dom det där istället för mig’, 

varför dom valde att dricka alkohol och inte vara med mig. Det här att man är bortvald 

liksom, hemma. (Greta) 
 

Agnes beskriver hur förväntningarna på henne som dotter har kommit från olika 

håll och generationer:  

 
Det har ju varit både från mina fastrar och mamma och farmor. (Agnes) 

 

Agnes berättar vidare att hon inte upplevde samma förväntningar på henne som 

dotter från sin pappa. Hon återger att det var männen i hennes närhet som drack och 

att kvinnorna runtomkring männen tog hand om dem, men hon berättar även att hon 

upplevde att hennes mamma svek henne och pappan när han drack. Daniella 

beskriver hur anhörigrollen för henne som dotter till en alkoholiserad pappa och 

mamma till en missbrukande dotter varit annorlunda och att skillnaderna är svåra 
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att förklara. Som dotter menar Daniella att hon upplevt en hjälp- och maktlöshet 

inför missbruket och anpassat sig efter sin pappas behov. Som mamma har hon 

däremot känt ett större ansvar att ta hand om sin dotter och till varje pris stoppa 

missbruket. Även med åldern försökte hon hjälpa sin pappa men beskriver att hon 

alltid haft ett större fokus på sin egen dotter vilket visar på en prioritering. 

 

Hirdman (1988, s. 9f.) beskriver genussystem som både fysiskt och psykiskt och 

förklarar att kvinnlighet och barnomhändertagande är starkt sammankopplade. 

Eftersom kvinnor, enligt systemet, är bättre på att ta hand om barn blir det deras 

ansvar och således ett krav på dem. Kvinnorna bör sköta sitt, bland annat ta hand 

om barn, så att mannen kan sköta sitt. Kvinnornas berättelser om både sina egna 

förväntningar och deras upplevelser av samhällets och släktens förväntningar på 

dem visar hur förväntningarna på deras kvinnlighet kommer från alla håll, och att 

de även har internaliserats. Utifrån Hirdmans (ibid.) teori om genussystem kan detta 

förstås som ett uttryck för det mänskliga tänkandets strukturella förmåga, och att 

det därför kan tolkas som att kvinnorna själva, släkt och samhälle, är med och 

konstruerar kraven på dem som kvinnor, mammor och döttrar. Agnes beskrivning 

om hur det var männen i hennes närhet som drack samtidigt som det var kvinnorna 

som tog hand om männen visar hur genussystemet går i arv och bibehålls genom 

isärhållandet av könen. Agnes upplevelse att hennes mamma svek henne när hennes 

pappa var påverkad kan förstås genom Hirdmans (1988, s. 16ff.) genuskontrakt som 

att det då existerande kontraktet mellan hennes föräldrar bröts från båda håll vilket 

har resulterade i att det blev Agnes uppgift att hantera situationen.  

 

Våra resultat går även i linje med Orfords et al. (2010b) forskning som beskriver 

hur anhörigas liv är fyllda av stress och belastning kopplad till hanteringen av sin 

närståendes missbruk. Tillsammans med genusteorin visar våra resultat att denna 

stress och belastning även kan kopplas till könsroller och förväntningar på dessa. 

Orfords et al. (2010b, s. 38ff.) resultat visar att anhöriga löper större risk att utveckla 

egen fysisk och/eller psykisk ohälsa och kan tillsammans med våra resultat tolkas 

som att kvinnor blir ännu mer utsatta i anhörigrollen. 

 

Daniellas skildring av skillnaderna mellan att vara anhörig till sin pappa och sin 

dotter kan tolkas som att det existerar ett genuskontrakt för Daniella som dotter till 
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sin pappa, men att det kontraktet inte överstiger de förväntningarna som ställs på 

kvinnor i modersrollen vilket gör att Daniella prioriterar sin dotters behov över sin 

pappas (se Hirdman 1988, s. 16ff.). Detta tillsammans med kvinnornas upplevelser 

ovan av förväntningar i sina roller som mammor och döttrar får oss att ifrågasätta 

anhörigbegreppet för att det inte fångar den interrelationella komplexitet som finns 

hos kvinnor som är anhöriga till flera olika närstående med missbruk.  

 

6.2 Kvinnan som känslomanager 
Många av kvinnorna tar upp att de har upplevt ett ansvar över stämningen och 

känslorna i deras familjer. Det kan handla om att se till att ingen bråkar, att de 

missbrukande familjemedlemmarna inte dricker och att ställa upp för sina 

närstående oavsett vad som händer. Det övergripande ansvaret över 

känslohantering i familjen beskriver Daniella som:  

 
Alla har sina roller i familjen ungefär och jag är den som alltid är stark och klarar av 

allt och det känns som att jag alltid har förväntningar på mig att jag just vid 

konfrontationer eller när det blir bråk, eller konflikter, så är det alltid jag som styr upp 

och att jag har min roll i det och ser till att alla har det bra och ser till att alla blir vänner 

och såna saker. (Daniella) 

 

 Hon fortsätter med att även beskriva vad som händer när hon försöker bryta 

mönstret:  

 
Så på ett sätt blir det liksom att för att jag inte sköter min roll blir det väldig obalans i 

hela, i allas sätt eller vad man säger. (Daniella) 

 

Carin ser även hon att det finns ett ansvar på känslohantering, och kopplar det till 

ett kvinnligt ansvar: 

 
Jag tror att känslomässigt så är det till sin mamma, eller fru, det finns ett större krav 

om tillit till att den personen ska ställa upp [...] Jag tror att en kvinna har större krav på 

sig att vara den som tar om hand, ordnar upp saker. (Carin) 

 

Även Fanny beskriver kvinnan som mer känslohanterande och omsorgstagande:  
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Det är väl lite mer omsorgstagande, man är mer fixerad i relationer, man håller av 

familj och så mer än vad män gör. (Fanny) 

 

Detta sätts på sin spets när de dessutom upplever en förväntan att visa upp en fasad 

av att allt är bra och att de själva mår bra, även om det inte är så egentligen. Fanny 

beskriver hur svårt det kan vara att söka och ta emot hjälp på grund av förväntan att 

allting ska vara så bra och glatt:  

 
Och det blir man ju lite av en expert på, att visa upp ett yttre, att va glad… det tror jag 

alltid att jag har haft, den här fasaden, så därför tror jag kanske då att det har varit svårt 

att få hjälp och ta hjälp framför allt. Det har ju nog varit det största problemet, att tycka 

att det är okej för mig att söka hjälp liksom. (Fanny) 

 

Detta beskrivs liknande av Greta: 

 
Men jag tog ju med det i den andra relationen också, att man lägger på ett lock utåt, 

eller en mask utåt, så att det inte skulle synas utåt. (Greta) 
 

Det kvinnorna berättar om det känslomässiga ansvaret i sina familjer går i linje med 

det Hochschild (2012, s. 163ff.) förklarar med att kvinnor utför mer känslohantering 

än män. Hur Daniella beskriver att hennes familj har förväntningar på att hon ska 

ansvara över att hantera detta känsloarbete kan även förstås utifrån Hirdmans (1988, 

s. 16ff.) genuskontrakt. Känsloarbetet är inte självvalt utan en del av förväntan på 

kvinnan, och ter sig därför som en roll. Även Fannys och Gretas berättelser ger ett 

intryck av att känsloarbetet involverar en slags mask eller fasad. Detta kan förklaras 

av det Hochschild (2012, s. 167) tar upp om att känslohantering inte behöver vara 

genuint, men att det ligger i kvinnors intresse att skådespela sitt känsloarbete och 

att detta ska utföras till synes ansträngningslöst, helst med ett leende på läpparna. 

Det skulle även kunna kopplas till Hochschilds (ibid.) resonemang om känsloarbete 

som deep acting, det vill säga att kvinnornas känslohantering är någonting de skapar 

själva – de internaliserar förväntningarna på sitt känsloarbete. Sett utifrån Hirdmans 

(1988, s. 7) teori om genussystem och dess dikotoma isärhållande av könen kan 

detta tolkas som förväntningarna som finns från samhället. Kvinnan ska underlätta 

för män så att de kan göra det som förväntas av en man. Det understryker kvinnans 
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hierarkiska underordning till mannen, vilken utgör normen i samhället. Carins 

resonemang kring kraven på kvinnan, att hon ska ställa upp, ta hand om och ordna 

upp saker, går i linje med detta. Carins tolkning av kvinnorollen och dennes 

förväntningar visar på hur djupt genuskontraktens regler går vilket även beskrivs 

av Hochschild (2012, s. 165): kvinnor förväntas bekräfta, höja och uppskatta andra 

personer och deras välmående.  

 

Daniellas vittnande om obalansen som uppstår när hon försökt gå ifrån sin roll och 

bryta mönstret med henne som ansvarig känslomanager i sin familj kan även detta 

förstås utifrån Hirdmans (1988, s. 16ff.) genuskontrakt. Genom att bryta mönstret 

bryter Daniella mot genuskontraktets regler och allt och alla runt omkring henne 

faller med det. Daniella blir skuldbelagd för att hon bryter mot genuskontraktet som 

i grunden innebär ett ansvar som individerna runt omkring henne slipper ta men 

ändå gynnas av. Det finns även kopplingar till Hirdmans (1988, s. 7) genussystem 

i Agnes citat kring förväntningar där hon beskriver att dessa kommer ifrån andra 

kvinnor inom hennes familj. Från samhället finns det en förväntning på att kvinnor 

ska vara känslomanagers vilket liknar de förväntningar som finns på kvinnor i 

modersrollen. Kvinnornas upplevelser av höga förväntningar på omsorgstagande i 

form av bland annat känslohantering kan kopplas till Petra Ulmanens (2015, s. 78) 

studie där hon kommit fram till att kvinnorna i hennes studie (döttrarna till äldre) 

har starkare förväntningar på sig i sin omsorg då god omsorg är en kvinnligt kodad 

norm. 

 

Det finns även kopplingar mellan våra resultat och de förhållningssätt Orford et al. 

(2010a, s. 37) beskriver. Kvinnorna har återberättat hur de måste ta ansvar för 

familjen och känslohanteringen inom den för att bibehålla balansen vilket går i linje 

med förhållningssättet ”Putting up with it” och beteendena ”compromising, 

sacrificing” (ibid.). Kvinnorna står ut med sin situation och anpassar sig efter den 

på ett sätt som kan tolkas som självuppoffrande för att skydda andra.  

 

Det genomgående mönstret i detta tema där flera kvinnor beskriver både ansvar och 

förväntningar att hantera omgivningens känslor i form av omsorgstagande, 

känslohantering och att hålla stämningen uppe gör kvinnorna till sina omgivningars 

känslomanagers.  
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6.3 Påverkan på ekonomi och karriär  
En majoritet av kvinnorna har återberättat att många val de har gjort i livet som rör 

deras utbildning, karriär och ekonomi är kopplad till anhörigrollen. Det finns stora 

skillnader i hur kvinnorna har kunnat förhålla sig till sina egna pengar och ekonomi, 

när de har valt att eller kunnat utbilda sig samt vad de väljer att jobba med. Vid 

första kontakt med frågan svarade en del av kvinnorna att de inte ansåg att dessa 

områden hade blivit påverkade, men genom sina svar kom alla fram till att det 

faktiskt hade funnits en påverkan. Ett exempel på en sådan påverkan på ekonomin 

beskriver Berit på följande sätt:  

 
Jo men det har det ju för när jag bodde med barnens pappa då påverkades ekonomin 

för att han drack så mycket att vi knappt hade till hyran ibland, så han fick låna pengar. 

(Berit) 

 

 När Berit lämnade sin partner förändrades hennes ekonomiska situation:  

 
[...] när jag lämnade honom då har jag aldrig haft några problem med ekonomin för jag 

har skött mig själv. (Berit) 

 

Även Greta har liknande upplevelser och beskriver att det var hon som arbetade när 

hennes partner var arbetslös och i ett missbruk. Agnes förklarar hur hennes uppväxt 

och liv med en missbrukande partner har haft konsekvenser för både ekonomin och 

utbildning:  

 
Och likadant när jag fick barn, jag ville ju finnas där för dem som mina föräldrar inte 

fanns för mig direkt, då var jag hemma och jobbade deltid och det har lett till att jag 

fick sämre lön när min man jobbade heltid och fick utbildningar och så, medan jag var 

hemma med barnen. (Agnes) 
 

På frågan ifall en närståendes missbruk har påverkat deras arbete svarade Fanny på 

följande sätt:  

 
Ja kanske det om man säger så att man har valt, att jag har valt att jobba inom vården, 

att det blir den hjälparrollen liksom, att jag får mycket bekräftelse av att vara väldigt 

hjälpsam och snäll. (Fanny) 
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Emma beskriver en liknande situation:  

 
Det var mamma som sa att jag skulle bli sjuksköterska, för jag skulle ta hand om henne. 

(Emma) 

 

Emma fortsätter även och beskriver sin syn på sin egen ekonomi:  

 
Mina pengar har aldrig känts som mina egna pengar, mina pengar är till för andra. 

(Emma) 
 

En del av kvinnorna beskriver att de först efter att ha lämnat sin missbrukande 

partner valde att utbilda sig och då ofta inom människovårdande yrken. Detta kan 

förstås ur Hirdmans (1988, s. 16ff.) teori om genuskontraktet där man kan tolka det 

som att männen bryter sin del av kontraktet vilket resulterar i att kvinnorna lämnar 

dem. När kvinnan då blir fri från sitt kontrakt kan de istället fokusera mer på sig 

själva och utbilda sig, vilket skiljer sig mycket från hur Lindfors (2013, s. 47) 

beskrev den stereotypa alkoholisthustrun, som vid den tiden behövde mannen för 

att överleva. Även de kvinnor som inte utbildade sig sent eller jobbar inom 

människovårdande yrken har återberättat hur missbruk har påverkat deras arbete i 

form av att de har behövt sjukskriva sig under perioder för att ta hand om sin 

närstående. 

 

Agnes berättelse kan utifrån Hirdmans (2007, s. 95f.) teori om han- och hontid 

förstås som att kvinnan väljer att jobba deltid för att kunna ta hand om familjen 

istället för att dela upp detta arbete med sin partner. Att en kvinna jobbar deltid för 

att hantera familjearbetet samtidigt som man saknar utbildning och/eller jobbar i ett 

människovårdande yrke med lägre status utgör vad Hirdman beskriver som hontid. 

Kvinnorna prioriterar sin familj och partner framför sina egna behov och karriär 

vilket får större konsekvenser för kvinnor som samtidigt måste ta hand om en 

närstående med missbruk. De kvinnor som har lämnat eller hjälpt sin närstående bli 

nykter beskriver istället en positiv förändring på sin karriär och ekonomi eftersom 

det frigör mer tid för dem. Detta betyder att kvinnorna kan närma sig Hirdmans 

(2007, s. 110ff.) beskrivelse av vad som utgör hantid. Hirdman menar att hantid är 
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att jobba heltid, vilket ska vara normen för alla förvärvsarbetande i Sverige men 

som inte är en verklighet för många kvinnor. En närståendes missbruk tycks bidra 

till att hålla kvinnor bundna till hontid. Att vara anhörig kan därmed som ses som 

ett hinder för att uppnå arbetsidealet (hantid) och påverkar ens möjligheter gällande 

arbete och ekonomi. Eftersom kvinnor också blir mer negativt påverkade av en 

närståendes missbruk (Sundin, Landberg & Ramstedt 2018, s. 39ff.) kan man tolka 

detta som att kvinnors ekonomiska, tids- och arbetsmässiga möjligheter blir 

begränsade av anhörigrollen i större utsträckning än män. 

 

 Även i detta tema är Hirdmans (1988 s. 16ff.) teori om genussystem applicerbart 

där fokus ligger på samhällets syn på modersrollen. Mer än hälften av kvinnorna vi 

har intervjuat har haft missbrukande barn och alla hade berättelser som visade på 

negativa konsekvenser på deras ekonomi eller karriär som kan kopplas till de krav 

och förväntningar som finns på mödrar. 

  

Även Hochschilds (2013, s. 163ff.) teori om känsloarbete kan hjälpa oss att tolka 

det som har framkommit i detta tema. Hochschild menar att kvinnor söker sig till 

och hamnar inom människovårdande yrken eftersom de utför mer känslohantering 

än män. Det Fanny beskriver om att hon sökt sig till ett människovårdande yrke för 

att hon får bekräftelse i sin hjälparroll skulle därför kunna tolkas som att hon följer 

samhällsstrukturen genom att använda sin känslohantering i arbetslivet, vilket 

betonar det Hochschild (ibid.) menar med att kvinnans känslohantering är en resurs 

för henne. 

 

Genomgående i detta tema syns både anhörigrollens och genusstrukturers påverkan 

på ekonomi och karriär. Anhörigrollen i samverkan med genusstrukturer har lett till 

att flera av kvinnorna har haft begränsad ekonomi och flertalet har utbildat sig när 

deras närstående slutat missbruka eller när de lämnat den missbrukande partnern. 

Utöver detta syns även ett mönster i yrkesval hos kvinnorna, där en majoritet har 

sökt sig till människovårdande yrken, någonting som kan förstås ur både Hirdmans 

(2007, s. 95f.) teori om han- och hontid samt Hochschilds (2013, s. 163ff.) teori om 

känsloarbete. 
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6.4 Medberoende eller anhörig?  
Alla kvinnorna i undersökningen fick själva dela med sig av vad medberoende 

innebar för dem, hur de kände kring begreppet och kopplingen till sig själva. Alla 

beskriver medberoende olika eftersom det är så starkt kopplat till den egna 

situationen som ofta är komplex med många aktörer och fylld av olika viljor och 

tankar. Relationen till den närstående har en stor påverkan på hur det uppfattade 

medberoendet beskrivs och i vissa återberättelser uppstår en motsägelsefull 

situation kring vad man har för ansvar. Alla kvinnorna var redan innan intervjun 

medvetna om medberoendebegreppet och dess problematiska karaktär och många 

hade reflekterat över sitt eget beteende utifrån sin uppfattning av begreppet. 

 

Fanny beskriver hur andra gav henne skulden för hennes partners drickande:  

 
När vi separerade, eller jag bestämde mig för att inte leva ihop med honom längre, så 

drack han väl kanske lite mer, och då var det nån som uttryckte sig att ‘det är ju inte så 

konstigt som du beter dig Fanny, att han dricker’ att nånstans lägga skulden på mig. 

(Fanny) 

 

Greta beskriver hur hon känner att samhället dömer kvinnorna för att de stannar 

med mannen:  
 

Det är svårt att kliva ur det, men jag kan tänka mig att samhället också ser på kvinnor 

som ‘Hur kan man offra sig själv för en man som behandlar en så dåligt’ med 

missbruket och allt det. (Greta) 
 

Carin däremot beskriver hur hon känner att samhället dömer de kvinnor som lämnar 

mannen:  

 
Det är inte accepterat att en kvinna skulle säga ‘du får klara dig själv’, utan en man 

bara går så är det ingen som undrar, det är ingen som skulle fråga varför drog han. 

(Carin) 
 

Flera av kvinnorna beskriver relationer med individer som missbrukar eller har 

missbrukat som ett återkommande mönster. Berit och Emma ser hur mönstret kan 

kopplas tillbaka till sina uppväxter med missbrukande föräldrar. Emma berättar om 
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att hon har känt sig behövd av sina alkoholiserade män på samma sätt som hon 

kände sig behövd av sina föräldrar, och att det därför har lett att hon har stått ut med 

sina partners missbruk. Berit ser liknande mönster i sitt liv:  

 
Det är konstigt med oss som lever med en alkoholist för när man har gjort slut med en 

då hittar man en annan och när man har gjort slut med den andra då hittar man en tredje. 

[...] Eftersom jag då är uppvuxen så sen jag var liten och har trott att min mamma satte 

ju aldrig ner foten mot pappa, då tror ju jag att det är normalt så jag är ju liksom 

uppfostrad med att det ska vara så, så självklart när jag växte upp så träffade jag en 

kille, pappan till mina barn, som liknade min pappa och så stod jag ut med det för det 

gjorde min mamma och då tror man ju att det ska vara så. (Berit) 

 

Flera av kvinnorna pratade om en typ av besatthet från deras sida. Agnes och Berit 

beskriver besattheten som en form av missbruk i sig:  

 
Jag är lika besatt av mannen som han är av flaskan. (Agnes) 

 
Han jagar alkoholen och jag jagar honom. (Berit) 

 

Agnes förklarar denna besatthet med termen medberoende.  

 

Berit och Emmas berättelser om hur missbrukande föräldrar kan leda till att man 

själv dras till partners som liknar det man är uppvuxen med kan ses som att 

genuskontraktet förändras och förnyar sig. Det genuskontraktet kvinnorna ärvde av 

sina föräldrar innebar att den ena parten (mannen) hade en missbruksproblematik 

som krävde den andra partens (kvinnans) omhändertagande (jfr. Hirdman 1988, s. 

16ff.). Om detta är kvinnornas erfarenhet av genuskontraktet kan det ses som att ett 

genuskontrakt med en missbrukande partner normaliseras och därmed blir det som 

kvinnorna själva söker sig till. Eftersom genuskontrakt på den interpersonella nivån 

enklare skrivs om kan vi, som tidigare, konstatera att kvinnor idag inte är lika 

beroende av män för sin överlevnad och därför kan bryta kontraktet och lämna 

mannen. Men alla kvinnorna har berättat om behovet av stöd för att kunna göra 

detta vilket de beskriver enklast återfinns hos andra kvinnor som delar deras 

upplevelser.  
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Kvinnorna berättar även att livet med en närstående som är i ett aktivt missbruk kan 

vara oberäkneligt och att de ständigt måste vara redo för att hantera vad som än 

händer. En sådan livssituation ger upphov till mycket stress och att kvinnorna jämt 

reflekterar över när något väl ska hända. Detta kan ses som att den ojämna balansen 

i genuskontraktet lägger extra ansvar och arbete hos kvinnorna som förstärker de 

stereotypa omhändertagande kvalitéer som genuskontraktet innebär (Hirdman 

1988, s. 16ff.). Det ger en intressant dimension att kvinnorna själva beskriver det 

som en besatthet likt deras partners besatthet av alkohol. Det belyser komplexiteten 

av ett genuskontrakt i obalans som förklaringsmodell. 

 

Den interrelationella komplexiteten vi redogjorde för i temat “Duktig flicka/bra 

mamma” återkommer även i kvinnornas berättelser om sitt medberoende till olika 

närstående. De olika relationerna kvinnorna varit medberoende i var som döttrar, 

partners, mammor och syskon. Emma har varit anhörig till sin exmake, sina bröder 

och sin dotter men hur anhörigrollen har sett ut har varit väldigt olika. Hon beskriver 

det som att anhörigrollen som mamma inte kunnat jämföras med någon av de andra 

rollerna. Daniella beskriver också att rollen som mamma översteg förväntningarna 

som fanns på henne som dotter till sin pappa. Dock redogör både Daniella och 

Emma med sin egen syn på begreppet hur de har varit medberoende till sina 

närstående på olika sätt. Det går att urskilja skillnader i hur medberoendet uttrycks 

beroende på relationen mellan anhörig och närstående med hjälp av Dear och 

Roberts (2002, s. 159f.) centrala teman för att beskriva medberoende. De beteenden 

kvinnorna redogör för i sitt medberoende har dock olika effekt på individen och är 

påtagliga för dem på olika sätt baserat på vad för relation de har till sin närstående. 

Till exempel så har ingen av mammorna uttryckt beteenden där de visar upp ett 

beroende av sina barn för att få bekräftelse eller identitet vilket var mer 

förekommande i relationen till sin partner eller förälder. Berit som har varit anhörig 

som dotter, partner, mamma och dotter beskriver att det enda gemensamma är de 

konsekvenser som skapas av missbruket och det ansvaret hon har fått ta över att 

hantera dessa. Utöver detta beskriver Berit även hur dessa relationer har påverkat 

relationen till andra närstående som inte har haft en missbruksproblematik och 

känner att de har blivit underprioriterade av henne. Återigen kan genussystemet 

(Hirdman 1988, s. 7) appliceras då alla kvinnorna upplever ett ansvar att bistå sina 

närstående och att de har olika förväntningar på sig beroende vad det är för 
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närstående. Fastän förutsättningarna och medberoendets uttryck förändras är 

kvinnornas känslor av ansvar konstant där de prioriterar andras behov före sina 

egna. 

 

I svaren såg vi mönster som vi hade velat kalla för medberoendets Moment 22 (se 

Heller 1961), vilket innebär en sammanvävning av alla dessa förväntningar som 

ibland är motsägande och ställs på kvinnor med en närstående som missbrukar. Hur 

en kvinna ska förhålla sig till en närstående finns det många åsikter om. Kvinnan 

blir ständigt dömd och anklagad för att göra fel oavsett vad hon gör eftersom vad 

som är rätt och fel i dessa situationer kan vara subjektivt. Detta motsägelsefulla 

dömande av kvinnor i relationer med missbrukande män kan även kopplas till 

Lindfors (2013, s. 43) redogörelse kring hur kvinnor ofta ansågs vara ansvariga för 

sina makars drickande redan under början av 1900-talet och i många årtionden 

framåt. Som Fanny berättar kan vi se att kvinnor fortfarande behöver stå till svars 

för sina partners drickande samtidigt som Greta och Carin beskriver hur det verkar 

vara omöjligt att göra rätt val huruvida man ska stanna med eller lämna en 

missbrukande partner.  

 

Vår analys kring kvinnornas uppfattningar och upplevelser av medberoende visar 

på en komplexitet i anhörigrollen. Flera av kvinnorna redogör för hur olika 

anhörigroller kräver olika typer av ansvar och stöd, och därmed förväntningar på 

dem. Livssituationen som anhörig är påfrestande och oberäknelig och det finns 

starka förväntningar på kvinnorna i sitt anhörigskap där det ter sig i princip omöjligt 

att göra ”rätt” i sin roll som anhörig.  
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7 Avslutande diskussion  

Vårt syfte med studien har varit att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter 

i rollen som anhörig till en eller flera individer med missbruksproblematik genom 

att besvara två frågeställningar: hur kvinnorna upplever förväntningar och ansvar i 

rollen som anhörig samt hur kvinnorna beskriver hur anhörigrollen har påverkat 

deras liv. Nedan ska vi redogöra för hur vi har besvarat dem i vår analys. 

 

Ett genomgående mönster i vår analys var en upplevelse av ansvar och 

förväntningar på kvinnorna från både sig själva, sina närstående och från samhället. 

Vi såg tydliga kopplingar till genussystemet som en konstruerande och 

strukturerande mekanism. Genussystemet och genuskontraktet kunde tillsammans 

med känsloarbete förklara kvinnornas upplevelser av förväntningar om 

omhändertagande och därför förstås som en del av vår samhällsstruktur (se 

Hochschild 2012; Hirdman 1988, 2003). Kvinnornas känslomässiga ansvar, rollen 

som känslomanager, är en förväntan med grund i kvinnans hierarkiska 

underordning till mannen. Deras upplevelser av negativa konsekvenser när de gick 

ifrån det känslomässiga ansvaret kan förstås genom genuskontraktet. Att avsäga sig 

rollen som känslomanager i ett genuskontrakt innebär att bryta mot de regler som 

tillskrivits de olika könen i ett genuskontrakt (se Hochschild 2012; Hirdman 2003). 

De upplevelserna kvinnorna hade av att känsloarbetet kändes som en mask eller 

fasad visade på det Hochschild (2012, s. 167) tar upp med att känsloarbetet ska 

utföras till synes ansträngningslöst oavsett om känslorna är genuina eller inte. 

 

Vår analys visade på några genomgående mönster i hur kvinnornas liv hade 

påverkats av närståendes missbruk. Att flera av kvinnorna hade utbildat sig efter 

avslutade relationer med en missbrukande partner kan förstås med hjälp av 

genuskontraktet. Först när mannen brutit mot reglerna tillskrivna det manliga 

genuskontraktet och lett till att kvinnorna lämnat sina partners upplevde kvinnorna 

att det var möjligt att fokusera på sina egna karriärmöjligheter (se Hirdman 1988). 

Med Hirdmans (2007, s. 95) han- och hontid får vi även en historisk kontext till 

varför kvinnor har jobbat med människovårdande yrken där det finns kopplingar 

till genussystemet vilket vi även kunde se mönster av i vår analys. Det ger även 
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insyn i hur genussystemet har sett ut och påverkat kvinnor under det senaste seklet 

och ger förståelse för hur deras situation i samhället ser ut idag (se Hirdman 1988). 

Många av kvinnornas karriärval inom människovårdande yrken gick även i linje 

med Hochschilds (2012, s. 163 ff.) teori om att känslohantering är en resurs för 

kvinnan i samhället på grund av rådande strukturer. En annan aspekt som belyses i 

denna del av analysen var den ekonomiska påverkan som kvinnorna har upplevt. 

Den kom dels från valet att jobba deltid eller att de inte utbildat sig förrän sent i 

livet, men även som en direkt konsekvens av sin närståendes missbruk. 

 

Några av kvinnorna uttryckte en upplevelse av upprepning i deras ‘val’ av män, det 

vill säga att de drogs till män med missbruk. Detta menar vi kan härledas till hur 

genuskontraktet blir nedärvt och förnyar sig. Ett genuskontrakt där kvinnan tar hand 

om en missbrukande partner normaliserar denna typ av genuskontrakt och gör att 

kvinnan inte nödvändigtvis behöver se missbruk som ett ‘brott’ mot kontraktets 

regler, och därför stannar. Detta tillsammans med vad vi valde att kalla för 

medberoendets Moment 22 (se Heller 1961) visar hur kvinnornas nya obalanserade 

genuskontrakt gör att de hamnar i kläm mellan uppfattningar och förväntningar 

kopplade till mer normativa genuskontrakt (se Hirdman 2003, 1988). I dessa blir 

kvinnorna skuldbelagda oavsett vad som händer, ifall de stannar eller lämnar en 

missbrukande partner, vilket kan ge upphov till en känsla av en nästan hopplös 

situation. 

 

I två av våra teman åskådliggjordes en interrelationell komplexitet för de kvinnor 

som har flera närstående med missbruk som de har olika typer av relationer till. 

Eftersom genussystemet sätter olika krav på kvinnor utifrån vilken roll de har, 

dotter, partner, moder, syskon och så vidare, måste de ständigt anpassa sig utifrån 

vilka förväntningar de själva uppfattar finns på dem och vad som måste prioriteras 

(se Hirdman 1988). Vår analys visade att kvinnorna i vår undersökning hade svårt 

att förklara skillnaden i anhörigrollen till sina olika närstående. Genomgående var 

att mammarollen alltid blev prioriterad och beskrevs som den viktigaste eftersom 

det verkade finnas större krav på att vara en bra mamma än en ”duktig 

flicka”/dotter. Det gemensamma oavsett vilken relation det gällde var att kvinnorna 

upplevt negativa konsekvenser av sin närståendes missbruk vilket har haft en stor 

inverkan på dem. Dessa konsekvenser beskrivs på ett sätt som efterliknar de olika 
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teman som medberoendebegreppet innehåller enligt Robert och Dear (2002, s. 159). 

Dock märkte vi att vilket tema som användes ofta varierade utifrån vilken relation 

som den kopplades till, vilket går i linje med den interrelationella komplexiteten 

som beskrivs ovan.  

 

Utifrån slutsatserna kan vi konstatera att genussystemets strukturer har präglat 

kvinnornas upplevelser av att vara anhöriga till individer med missbruk (se 

Hirdman 1988). Samhällets förväntningar på dem i sina roller har konstruerat 

förväntningar från personer i deras närhet och även dem själva. Det blir tydligt att 

det inte går att skuldbelägga någon för de negativa upplevelserna, utan snarare 

synliggör de ett strukturellt problem. Komplexiteten med att dels vara anhörig till 

någon med missbruk, dels att vara kvinna, blir tydligt i vad kvinnorna berättar. När 

anhörigrollen dessutom finns med flera personer som kvinnorna har olika relationer 

till ökar komplexiteten. Detta visar hur komplex anhörigrollen till en närstående 

med missbruksproblematik är och att det inte går att koppla enbart en 

begreppsapparat till rollen. Den måste förstås utifrån flera perspektiv där vi anser 

att genus utgör en fundamental del. För att förstå anhörigrollen i sin fulla 

utsträckning måste rollen mellan närstående och anhörig undersökas på en 

relationell nivå, såväl som en samhällsnivå. Våra slutsatser synliggör även det 

Palmblad (2013) problematiserat kring medberoendebegreppet. Vi ser hur 

beteenden som klassats som kvinnliga används på ett skuldbeläggande sätt och ser 

inte till genusstrukturer i stort. Att kvinnorna vill ställa upp och ta hand om sina 

närstående framstår med medberoendebegreppet som någonting negativt, 

någonting som möjliggör eller bidrar till missbruket.  

 

Genussystemteorin har visat hur kvinnor är hierarkiskt underordnade män i 

samhället och att det finns förväntningar och krav på dem kopplade till deras 

relationer till människorna omkring dem (se Hirdman 1988). När 

missbruksproblematik kommer in i denna bild förvärras kvinnans situation som 

anhörig eftersom genuskontraktet skrivs om och blir till kvinnans nackdel (se 

Hirdman 2003). Kvinnan blir dubbelt drabbad då förväntningarna och kraven kan 

bli motsägelsefulla och kvinnan hamnar i en situation där vad de än gör kan anses 

vara fel. Det kvinnorna har blivit upplärda att göra kan nu istället också användas 

emot dem. 
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Våra resultat har till stor del gått i linje med den tidigare forskning vi har hittat och 

har i vissa fall även kunnat användas för att analysera vår empiri, fastän det har 

skiljt sig i vissa avseenden (se Dear & Roberts 2002; Lindfors 2013; Orford et al. 

2010a, 2010b; Palmblad 2013). Både Dear och Roberts (2002, s. 163f.) och Orfords 

et al. (2010a, s. 60f) resultat visar hur det är fler kvinnor än män som upplever sig 

själva som medberoende, att kvinnor är mer benägna till ”medberoendebeteenden” 

men att anhörigrollen upplevs som lika påfrestande för män. De menar att negativa 

konsekvenser inte kan enbart kopplas till kön utan att mer forskning måste bedrivas 

på området för att få klarhet, vilket vi håller med om. Vår undersökning belyser ett 

strukturellt perspektiv där genusteorin visar hur kvinnor i anhörigrollen blir mer 

utsatta och att det går att dra kopplingar till negativa konsekvenser och kön. 

 

I våra resultat såg vi även att flera av kvinnorna tog upp en slags besatthet av män 

med missbruksproblematik och valde att inte gå in i det ämnet för djupt då vi ansåg 

att det kunde medföra en skuldbeläggande bild av kvinnornas upplevelser. Detta är 

däremot någonting vi tror skulle kunna utgöra ett intressant ämne för vidare 

forskning. Är denna användning av begreppet besatthet en kvarlämning av 

alkoholisthustru- och medberoendebegreppet? 

 

Med slutsatserna som vi har redogjort för ovan menar vi att vi har fått svar på hur 

kvinnorna upplever förväntningar och ansvar i rollen som anhörig samt hur de 

upplever att deras liv har påverkats av anhörigrollen, och därmed har vi uppnått vårt 

syfte att få undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter i rollen som anhörig 

till en eller flera individer med missbruksproblematik. Vi har även visat på en stor 

komplexitet i rollen som kvinnlig anhörig, vilket öppnar för att göra vidare 

forskning inom området genom exempelvis en intersektionell analys på 

anhörigrollen till individer med missbruksproblematik där kategorier som klass och 

kultur skulle kunna tas i beaktan. Det vore även intressant att göra en genusanalys 

på mäns upplevelser som anhörig till individer med missbruksproblematik. Vidare 

forskning på den besattheten några av våra intervjupersoner tog upp skulle även det 

kunna utgöra en grund för vidare genusforskning om anhörigrollen hos kvinnor. 
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Att förstå gruppen anhöriga är av stor relevans för det sociala arbetet eftersom det 

rör sig om en stor grupp människor som länge blivit förbisedd. Bara kopplat till 

missbruk rör det sig om över en miljon människor som räknas som anhöriga i 

Sverige och som har rätt till stöd för sin situation. Vi vet även att en övervägande 

majoritet av dessa är kvinnor som i mer än dubbel utsträckning upplever mycket 

negativa konsekvenser av andras drickande. Det är därför viktigt att inom det 

sociala arbetet att fördjupa kunskapen och förståelsen för dessa kvinnors 

livssituation och förutsättningar för att kunna utveckla stöd och bistå denna utsatta 

grupp. 
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9 Bilaga 
9.1 Intervjumall 
 
Hej och tack för att du har tagit dig tid för oss.  
Vi ska börja med det formella: Som vi har pratat om tidigare heter vi Emil och Stella och 

studerar sjätte terminen på socionomprogrammet i Lund. Syftet med vår studie är att 

“utforska kvinnors upplevelser och erfarenheter i rollen som anhörig, specifikt i 

relationen till en individ med missbruksproblematik.” Detta innebär att vi är intresserade 

av din upplevelse som anhörig och kvinna.  

 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att det är helt frivilligt att delta, 

du behöver inte svara på någon fråga du inte är bekväm med att svar på och du kan 

avbryta när som helst. Du kan när som helst be oss att upprepa eller omformulera 

frågorna. För att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till dina uppgifter kommer vi 

att spela in det här samtalet på en av våra datorer, transkribera intervjun och 

anonymisera dokumentet. Därefter kommer inspelningen raderas och efter vår uppsats är 

klar kommer vi även att radera och/eller förstöra transkriberingarna. Det enda som 

kommer finnas kvar är anonymiserade citat i vår faktiska uppsats. Om du vill delar vi 

gärna med oss av vår uppsats när vi är klara.  

 
Har du några frågor? Som sagt är ditt deltagande helt frivilligt, och innan vi går vidare 

behöver vi få ditt samtycke att du vill delta i den här intervjun. Hade du kunnat säga ditt 

namn och huruvida du samtycker till att delta i intervjun och att bli inspelad? 

 

Inledande frågor  

• Hur gammal är du och på vilket sätt är du anhörig?  

• Vad har din närstående för missbruk och hur länge har missbruket 

funnits?  

 

Påverkan på livet 

• Kan du berätta lite om hur det är att vara anhörig?  

• Hur har du stöttat din närstående?  

• Hur har missbruket påverkat er relation?  

• Hur tänker du kring begreppet medberoende? (Känner du dig som 

medberoende? Om inte, varför?) 
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• När insåg du att du var medberoende?  

• Vad var det som fick dig att få syn på det?  

• Hur lång tid hade problematiken pågått då?  

• Hur var ditt mående vid denna tidpunkt? 

• Ser du dig själv som medberoende fortfarande? Varför/varför inte? 

 

Mående och medberoende 

• Oroar du dig över din närstående?  

• Kan du beskriva oron? 

• Har du märkt att missbruket har påverkat ditt eget mående? 

• På vilket sätt?  

• Vad har du sökt för hjälp eller stöd för din situation? 

• Var sökte du den hjälpen?  

• Hur upplevde du den hjälpen?  

 

Omgivningen, ansvar och genus 

• Vilka känner till din situation?  

• Hur blir du bemött? Vad säger de till dig?  

• Har du någonsin känt skuld eller skam kring att vara anhörig till någon 

med missbruk? 

• På vilket sätt? 

• Hur har missbruket påverkat ditt arbete? Hemmet? Fritid? (Ekonomi?) 

• Upplever du att det finns förväntningar på dig? Vilka? 

• Hur ser du på kön i anhörigrollen? Tror du att din roll som kvinna har 

påverkat hur du har hanterat din roll som anhörig? (Har andra haft 

förväntningar på dig för att du är kvinna?) 

• Ser du skillnader i hur du har påverkats jämfört med andra anhöriga? Din 

man/pappa/bror?  

 

Avslutande frågor 

• Är det något mer du vill berätta? Är det någonting vi har missat?  

 

Tack igen för att du tog dig tid för oss och för att du har delat med dig av dina 

upplevelser och erfarenheter. 


