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Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker hur medberoende kvinnor upplever relationen med en partner med 

alkohol och - eller drogmissbruksproblematik i en parrelation. Personer i en missbrukares 

närhet benämns ibland som medberoende. Fokus i denna studie är att undersöka vad det 

innebär och hur en sådan relation kan upplevas. Studien är uppbyggd på ett teoretiskt och 

begreppsligt ramverk med begrepp från den symboliska interaktionismen.Vidare beskrivs 

Anthony Giddens tankar om relationer och identitetsskapande i det senmoderna samhället. 

Med hjälp av hermeneutisk metodansats genomfördes dialogiska intervjuer med fem kvinnor 

som levt med en missbrukande partner. Studien bidrar på så vis med kvinnors egna subjektiva 

upplevelser och fyller således en kunskapslucka inom området. Resultatet visar att 

medberoendet medförde överinvolvering i partnern, negativ känslomässig påverkan samt 

hämmande av den egna identiteten. Resultatet presenterar vidare en huvudtolkning som visar 

att kvinnorna i relationen förlorade sig själva i relationen med den andre.     

 

Nyckelord: medberoende, missbruk, symbolisk interaktionism, identitetsskapande, 

hermeneutik 
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Inledning & bakgrund  

 
I Sverige är beroende - och missbruksproblematik ett stort hälsoproblem som påverkar 

individer och samhället i stort på olika sätt. Enligt en undersökning som gjordes av STAD 

(2014:50-51) framkom att totalt 5,9 % (446 000 individer) av Sveriges befolkning är 

beroende av alkohol samt att 0,8 % (55 000 individer) av befolkningen bedöms ha ett 

narkotikamissbruk. I undersökningen framkom att uppemot 1,1 miljoner människor i åldrarna 

17-84 upplever att de påverkas negativt av personer i deras närhet som missbrukar alkohol 

eller narkotika, där kvinnor rapporterar att de är mer drabbade av en närståendes missbruk än 

män. Med dessa siffror i åtanke är det intressant att belysa ämnet och undersöka vilka de 

subjektiva upplevelserna är hos de anhöriga som ofta hamnar i skymundan då fokus läggs på 

att hjälpa missbrukaren. Orford m.fl. (2013) lyfter fram att tidigare forskning främst har 

fokuserat på missbrukaren själv eller på barn som växt upp i missbrukarfamiljer. Övriga 

anhörigas upplevelser har visat sig vara ett betydligt mer outforskat område. Mot denna 

bakgrund kommer denna studie att fokusera på kvinnors upplevelser av relationen med en 

missbrukande partner.  

 

Individerna i missbrukarens närhet benämns ibland som medberoende. Begreppet kommer 

från den engelska termen co-dependency och är ett begrepp som ibland missuppfattas då det 

är tvetydigt och saknar en tydlig och fastställd definiton. Teologen och författaren Tommy 

Hellsten (1998:53) ger medberoendet följande definition: "Medberoende är en sjukdom eller 

ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark 

företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin 

personlighet utan anpassar sig till den". Vidare menar författaren att medberoendet 

kännetecknas bland annat av att styras utifrån, vilket innebär att man anpsassar sig till något 

eller någon utanför sig själv i stället för att styras inifrån, alltså utifrån sina egna tankar, 

känslor och behov. Ett annat kännetecken som är vanligt förekommande är tvångsmässig 

kontroll vilket kännetecknas av behovet att kontrollera sina egna och andras känslor och livet 

i allmänhet (Hellsten, 1998:56-57). Att leva genom sina prestationer och förlora sig själv i 

andra är även vanligt (Hellsten, 1998:62). Vidare menar författaren att medberoende 

individer ofta blir fysiskt sjuka och isolerade från sin omgivning (Hellsten, 1998:78). 

 

Min intention att problematisera denna syn på medberoende och undersöka fenomenet ur ett 

sociologiskt perspektiv. Jag vill ta reda på vad medberoendet innebär och hur det upplevs av 

kvinnor som anser sig själva vara eller varit medberoende till någon som missbrukar alkohol 

eller droger. För omgivningen kan det vara tydligt att den medberoende har en destruktiv 

relation till den missbrukande personen. Dock kan det vara svårt för omgivningen att veta vad 

den medberoende faktiskt har för upplevelse av relationen. Anledningarna till att man väljer 

att ingå och stanna i en sådan relation kan vara många. Jag vill få förståelse för de subjektiva 

upplevelserna som relationen medför hos individerna och hur det påverkar dem och deras 

vardag. Med hjälp av den hermeneutiska metoden får jag möjlighet att genom dialogen skapa 

en djupare förståelse för vad medberoendet innebär samt hur det upplevs av individerna 

själva. Bättre föståelse för fenomenet kan fylla kunskapsluckan som finns gällande ämnet och 
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skapa förutsättningar för bättre bemötande och stöd från såväl medmänniskor som berörda 

myndigheter.  

 

Medberoendebegreppet  

Begreppet medberoende eller codependency började användas inom mottagningar och 

behandlingshem på slutet av 70-talet som ett sätt att beskriva individer som var involverade 

med personer som hade ett kemiskt beroende. Sedan dess har begreppet varit något tvetydigt 

då det är ett komplext begrepp som saknar en enda fast definition och således ofta 

missuppfattas. Det finns en hel del självhjälpslitteratur gällande fenomenet. En författare och 

pionjär som skrivit flertalet böcker i ämnet är Melody Beattie. Beattie (2016:34) beskriver 

fenomenet såhär: "en medberoende person är någon som har låtit någon annan persons 

beteende påverka honom eller henne, och som är besatt av att kontrollera den personens 

beteende". Vidare menar författaren att det råder oeninghet bland professionella gällande 

begreppets definiton. Vissa menar att det är en kronisk progressiv sjukdom där den 

medberoende behöver ha "sjuka" människor i sin omgivning för att själv kunna må bra. 

Andra menar att det inte är en sjukdom utan snarare en normal reaktion på "onormala" 

mänskliga beteenden. Hur man än väljer att definiera begreppet menar författaren att 

medberoendet främst grundar sig i och utgörs av en reaktiv process där den medberoende är 

reaktiv till olika problematiska beteenden och stress i sin omgiving. Denna reaktiva process 

blir ett vanemässigt mönster av tankar, känslor och beteenden som kan resultera i och 

upprätthålla destruktiva relationer (Beattie, 2016:36-37).  

 

Journalisten och författaren Iverus (2008:137-138) beskriver det som att den medberoendes 

liv medvetet eller omedvetet handlar om att överleva. Genom att hjälpa den som missbrukar 

kan den medberoende själv bli betydelsefull och således glömma sin egen smärta. Insikten 

om att den medberoende själv är en del av ett system som möjliggör för missbrukaren blir 

svårt att inse då den medberoende har mycket att stå i, allt från att avstyra bråk till att gömma 

flaskor. Författaren menar att den medberoende ofta har svårt att skilja på sin egna och andras 

behov då de är upptagna med att tillfredsställa andra. Vidare menar hon att medberoende 

individer ofta är väldigt snälla och omtänksamma mot alla utom sig själva och således lätta 

att utnyttja. Symptomatiskt för samtliga är att de är omedvetna om sitt eget beteende. Den 

medberoendes liv kretsar kring den personen de är medberoende till. Det är en omedveten 

anpassning där den medberoende organiserar allt efter partnern med missbruksproblem och 

ibland även byter intressen och preferenser utifrån vad partnern gillar. Vidare menar 

författaren att när den medberoende söker profesionell hjälp och tar itu med sina problem, 

ökar chanserna för att missbrukaren gör detsamma.  (Iverus, 2008:139-140).  

 

Enligt Söderlund & Lundell (2015:19) kan medberoende ses som en form av copingstrategi. 

Det är enligt författarna ett sätt att överleva livet med en beroendesjuk person.Vidare skriver 

de att medberoende inte är något som man är, utan snarare en uppsättning beteenden som 

man utvecklat för att förhålla sig till till livet med en person som genom sin beroendesjukdom 

beter sig destruktivt. Precis som den beroende är beroende av sin drog, blir den medberoende  

bunden till den sjuka personen. Det kan visa sig som en besatthet av den andres beteenden, 

mående, tankar och känslor vilket resulterar i att man lägger ner oerhört mycket tid på att 
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oroa sig, prata om, ringa till och försöka hitta lösningar för att hjälpa personen. I detta skede 

har empatin, medkänslan och omsorgen för andra i stället övergått till ett destruktivt 

medberoende (Söderlund & Lundell, 2015:20-21).  

 

Begreppet medberoende har alltså givits olika defintioner men något som de flesta verkar 

vara överens om är att en medberoende individ är överinvolverad i en annan person och låter 

sina egna behov komma i andra hand.   

 

Frågeställning & syfte  

 
Syftet med föreliggande studie är att belysa och få en djupare förståelse för de subjektiva 

upplevelserna av att leva med och vara medberoende till en individ med alkohol och - eller 

drogmissbruksproblematik. Studien avgränsas till kvinnor som har levt i en relation med en 

individ som missbrukat alkohol eller droger, alternativt haft ett blandmissbruk. Kvinnorna 

ska ha levt i en relation med den missbrukande partnern under minst ett år. Vidare ska 

kvinnorna själva under tiden inte haft ett missbruk av alkohol eller droger.  

 

Frågeställningen jag ämnar besvara är: Hur upplever medberoende kvinnor relationen med en 

partner med alkohol och - eller drogmissbruksroblematik i en parrelation? Frågan besvaras 

med hjälp av en hermeneutisk undersökning då denna ger mig möjlighet att tolka och förstå 

fenomenet utifrån deltagarnas egna subjektiva upplevelser.  

 

Tidigare forskning  

 
I sökandet efter tidigare forskning fann jag att det finns en hel del omfattade forskning 

gällande fenomenet medberoende. Däremot har det varit svårt att finna kvalitativ forskning 

där individers egna individuella upplevelser står i fokus. Jag har därför valt att även inkludera 

forskning som publicerats längre bak i tiden, då forskning inom ämnet varit något begränsat. 

Databaserna jag använt mig av i min sökning efter tidigare forskning har varit Sociological 

Abstracts och Google Scholar. De sökord jag använt mig av är substanse abuse, drugabuse, 

codependent, co-dependency, women, alcoholic med flera. Nedan presenteras de teman jag 

funnit mest relevanta för upplevelsen av att leva med en individ med missbruksproblematik. 

Därefter presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen samt vilket bidrag min 

studie kan vara till det aktuella forskningsfältet.  

 
Medberoende och genus  

En del av den forskningen som jag har tagit del av belyser fenomenet medberoende ur ett 

genusperspektiv. Peled & Sacks (2008) genomförde en kvalitativ studie med djupintervjuer 

av 10 kvinnor som levt med en alkoholmissbrukande partner i Israel. Studien visade att 

kvinnornas upplevelser var att de hade socialiserats in i ett samhälle där normen är att 

prioritera andras behov och bortse från de egna behoven. De menar således att man inte kan 
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hänföra medberoendeproblematiken till något patologiskt i kvinnans personlighet utan ser det 

snarare som ett resultat av kvinnors underordnade situation i samhället. Detta på grund av att 

kvinnan ofta är beroende av mannen av ekonomiska skäl samt att normen i samhället 

innefattar att kvinnan är omhändertagande och ser till andras behov än bara de egna.  

 

Loring & Cowan (1997) utförde en kvantitativ studie med universitetsstuderande kvinnor och 

män som undersökningsdeltagare. Studien undersökte ifall medberoende beteenden 

uppfattades på olika sätt beroende på kontexten som relationen skapas i och beroende på om 

individen med det medberoende beteendet är kvinna eller man. Studiens resultat visade att 

kvinnor bedömdes ”mindre hälsosamma” när de uppvisade medberoende beteenden än män. 

Detta tyder på att kvinnor som konfirmerar till de normativa och kulturella förväntningarna 

som finns på kvinnor i samhället såsom att vara omhändertagande och hjälpsamma, 

paradoxalt nog även stämplas som mindre känslomässigt hälsosamma och således 

medberoende.  

 

Kritik mot patologiseringen av medberoende  

I mycket av den kliniska litteraturen defineras medberoende som en sjukdom eller en 

personligehtsstörning där den medbereonde individen har ett osunt sätt att relatera till andra. 

Dessa definitioner och beskrivningar utgår från att man ser medberoendet som en patologi 

hos individen. Loring & Cowan (1997) utmanar dock denna biomedicinska syn på 

medberoendet. De menar att fenomenet skapas i interpersonella relationer och inte kan 

existera på egen hand. Från ett socialpsykologiskt perspektiv menar man att de kliniska 

modeller av medberoende ofta har bortsett från den interpersonella miljön och kontexten som 

relationen skapas i. Loring & Cowan (1997) utförde en kvantitav studie där 

universitetsstudenter fick svara på frågeformulär gällande hur hälsosamma olika beteenden i 

en parrelation uppfattades. Undersökningens resultat visade att en individ som är 

överinvolverad i andra och försummar sina egna behov kan betraktas på olika sätt beroende 

på om individens partner uppvisar samma engegamang och uppmärksamhet tillbaka, än i en 

relation som inte är jämlik i samma utsträckning. Ett kontextuellt perspektiv på medberoende 

kan således ses som en reflektion av ojämlikhet snarare än ett bevis på en 

personlighetsstörning. Då medberoende egenskaper och beteenden endast kan existera i 

samspel med andra människor, kritiseras därför patologiseringen av beteendet.  Författarna 

menar i sin studie att medberoendet inte nödvändigtvis handlar om en personlighetsstörning 

utan likväl kan handla om ett förhållande som inte är jämlikt. Att stämpla någon som 

medberoende utan att veta om kontexten för det sociala samspelet gör således att man missar 

fenomenets interpersonella natur.  

 

Den medberoendes känslor och beteenden  

Mycket av forskningen jag tagit del av lyfter fram hur missbruksproblematik kan leda till 

negativa känslor för de anhöriga på olika sätt. I Wood & Tirones (2013) studie framkommer 

det att kvinnor i större utsräckning påverkas negativt av att vara i relationer med 

missbrukande individer än män. Vanliga känslor bland kvinnorna var stress, ångest, 

depression och skuldkänslor.  
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Jim Orford m.fl (2015) undersökte i sin studie kvinnors upplevelser av att leva tillsammans 

med en man som missbrukar i Iran. Kvinnorna beskrev en blanding av negativa känslor 

relaterade till männens missbruk. Kvinnorna beskriver att de initialt försökt hantera 

missbruket med hjälp av olika strategier såsom att försöka kontrollera beteendet eller visa 

ödmjukhet och känslighet gentemot partnern, utan att lyckas. Vidare beskrivs en känsla av att 

de inte har kunnat tala om problemet med andra och varit oroliga för att förstöra familjens 

rykte. De beskriver tillvaron som osäker och instabil där partnern kan växla från att vara 

ödmjuk och kärleksfull till att vara agressiv, ansvarslös och ilsken.  

 

Även Velleman, Bennett, Miller, Orford, Rigby & Tod (1993) undersökte i sin studie 

anhörigas upplevelser av missbruk. De fann med sin undersökning att anhöriga upplevde 

försummelser från missbrukarens sida, att denne inte gick att lita på samt att familjens 

"ritualer" såsom födelsedgar eller andra högtider påverkades negativt. Det bidrog till en 

allmän negativ atmosfär i familjen. Även här framkom oroligheter, osäkerhet och ambivalans 

i förhållandet till den missbrukande individen.  

 

Orford, Copello, Velleman & Templeton (2013) undersökte i sin studie hur vuxna anhöriga 

till missbrukare upplever sin situation. Studien omfattade flertalet länder, Mexiko, Italien, 

England och Australien. Det framkom att det var vanligt att de anhöriga upplevde olika 

stressfaktorer relaterade till missbrukaren. Den största stressfaktorn var oro för missbrukarens 

psykiska och fysiska hälsa, hur denne skulle klara att ta hand om sig själv samt klara av 

studier eller arbete samt sin ekonomi. Det fanns också mycket oro kring familjerelationerna 

och hur man skulle bibehålla relationer av god kvalitet. Det förekom ofta öppna konflikter av 

olika slag, ibland även med inslag av agressivitet och våld. De anhöriga beskriver även 

negativa känslor såsom att de kännt sig sårade, bittra, arga och en känska av att ha blivit 

svikna. Relationen beskriv ofta med inslag av ambivalens där de anhöriga tänker tillbaka på 

när relationen var av god kvalitet med hopp om att det återigen ska bli så i framtiden.  

 

Även Orford, Capello, Velleman & Templeton (2010) visar med sin studie att missbruket 

skapade spänningar och konflikter med närstående som ofta var svåra att hantera. Vidare 

visade deras studie att missbruket försatte anhöriga i ett långvarigt stressfyllt skick.  

 

Peled & Sacks (2008) studie av kvinnor som levt med en parner med alkoholproblematik 

visade att många av kvinnorna kände ett ansvar för den missbrukande partnerns fungerande 

liv och hälsa vilket resulterade i att de försökte kontrollera sin partners drickande. Kvinnorna 

hänförde dock beteendet till sitationen och de problematiska omständigheterna de befann sig 

i snarare än till något i den egna personligheten.  

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen  

Den tidigare forskningen i temat medberoende och genus visar att de normativa 

förväntingarna på kvinnor i samhället bidrar till att kvinnor oftare hamnar i relationer som 

präglas av missbruk, och även oftare kategoriseras som medberoende. Den tidigare 

forskningen i temat kritik mot patologiseringen av medberoende utmanar den biomedicinska 
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synen på medberoende och framhäver istället en kontextuell och interpersonell syn på 

fenomenet. Forskningen i temat den medberoendes känslor och beteenden visar även att 

missbruket ofta påverkar anhöriga kvinnors känslor och beteenden negativt där vanligt 

förekommande känslor är stress, ångest, depression samt skuldkänslor.  

 

Mitt bidrag till fältet och den tidigare forskningen   

I sökandet efter tidigare forskning har det visat sig att det finns relativt lite kvalitativ 

forskning kring anhörigas egna upplevelser av att leva med en person som missbrukar. 

Mycket av forskningen kring medberoende är kvantitativ där man använt sig av fasta 

frågeformulär för att samla in data. Som jag tidigare nämnt upplever kvinnor att de drabbas 

mer negativt av anhörigas missbruk än andra grupper. Min studie kan därför bidra till att 

skapa en djupare förståelse för medberoende kvinnors egna upplevelser och på så sätt hjälpa 

till att fylla den kunskapsluckan. Med de hermeneutiska intervjuerna får deltagarna möjlighet 

att själva framföra sådant som de tycker är viktigt att nämna snarare än enbart svara på fasta 

frågeformulär eller fasta intervjufrågor.  

 

Teoretisk och begreppslig referensram 

 
I följande avsnitt redogör jag för den teoretiska och begreppsliga referensram som min 

analysprocess grundar sig på. För att beskriva interaktionen mellan de medberoende 

kvinnorna och deras partner används symbolisk interaktionism som perspektiv med begrepp 

som social interaktion och identitetsskapande, definitionen av situationen, rollövertagande 

och spegeljaget. Jag finner den symbolsika interaktionismen lämplig som referensram för 

studien då denna fokuserar på social interaktion på mikronivå för att beskriva sociala 

verkligheter. Jag har även valt att beskriva relations - och identitetsskapande med hjälp av 

Anthony Giddens teorier om det senmoderna samhället vilka kan vara behjälpliga för att ge 

en syn på olika faktorer på makronivå i samhället, vilka kan påverka relationskapande och 

interaktioner på mikronivå. Dessa teorier och begrepp kan hjälpa mig att tolka och förstå 

kvinnornas upplevelser av relationen med en partner med missbruksproblematik.  

 

Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på meningsskapande 

social interaktion och samspelsprocesser för att beskriva sociala verkligheter (Sandstrom et 

al, 2013:2). För att få förståelse för mänskliga handlingar behöver man enligt detta perspektiv 

fokusera på den sociala interaktionen människor emellan (Charon, 2010:29). En person som 

hade stor betydelse för utvecklandet av den symboliska interaktionismen som perspektiv var 

den amerikanske sociologen George Herbert Mead (1863-1931) vars arbete var starkt 

influerat av pragmatisemen och behaviorismen. Mead betonar att det som skiljer oss 

människor från andra djur är vår förmåga att resonera och kommunicera med varandra med 

hjälp av språket. När vi använder ord eller gester som har överenskomna meningar utför vi 

symboliska handligar. Mänsklig kommunikaion handlar således om ett utbyte av symboler 

(Sandstrom et al, 2013:5-6). Den symboliska interaktionismen är unik på så sätt att man inom 
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detta perspektiv ser människan som en aktiv individ som ständigt interagerar symboliskt med 

andra och sig själv, en dynamisk varelse som definierar situationer utifrån ens egna 

perspektiv. Människan ses inte enbart som en produkt av sin miljö utan snarare en aktiv och 

kreativ aktör som använder sig av symboler för att definera situationer för att kunna agera 

efter dessa för att skapa mening i sin tillvaro (Sandsrom et al, 2013:8, Charon, 2009:41). Jag 

har valt symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv då syftet med min studie är att 

studera kvinnors upplevelser och betydelsen av interaktionen mellan dem och personerna de 

är medberoende till.  

 

Social interaktion och identitetsskapande   

Författaren Charon (2010:31) lyfter fram att en viktig aspekt av att förstå människor i socialt 

samspel handlar om att förstå vad människor gör i olika situationer, det vill säga att i första 

hand fokusera på att förstå människan som en aktör snarare än att försöka förstå något i 

människors personlighet eller hur denna påverkas av samhället. Social interaktion definieras 

som ett möte mellan två eller fler aktörer som involverar en konstant definiering och 

omdefiniering av både andras och det egna agerandet. När en individ på något sätt tar hänsyn 

till en annan individ i sitt sätt att agera kan man säga att individerna tillsammans utför 

symboliska sociala handlingar (Charon, 2010:136-137). När vi försöker påverka någon 

annan, övertyga dem om våran syn på saker, hjälpa, stötta eller avvisa, utför vi sociala 

handlingar. Vilka handlingar vi utför beror till stor del av vad andra i situationen gör. Alla 

dessa handlingar utgör och lägger grunden för den sociala interaktionen. Enligt den 

symboliska interaktionismen är det just denna sociala interaktion som skapar en människa 

(Charon, 2010:138-140). En människa föds inte med en "färdig" identitet utan denna skapas, 

formas och omförhandlas hela tiden genom den sociala interaktionen. Identitetsskapandet är 

således en aktiv förhandlingsprocess där andra människor talar om för oss vilka vi är 

samtidigt som vi försöker tala om för dem vilka vi är (Charon, 2010:144-145). Den är 

dyamisk och föränderlig i förhållande till tidpunken och situationen och är på så sätt ingen 

inre kärna som man besitter, utan snarare något som man temporärt tilldelas av andra i den 

sociala interaktionen (Sandstrom et al, 2013:127).  

 

Definiotionen av situationen  

För att förstå mänskliga beteenden och varför individer agerar dom de gör söker de flesta 

oftast efter bakomliggande orsaker till beteendet. För att förstå mänskligt beteende behöver 

man enligt den symboliska interaktionismen i stället förstå att människor agerar enligt deras 

definition av situationen. Man tar inte hänsyn till yttre faktorer som orsaker till beteenden och 

i stället försöka förstå människan som en aktiv, utvärderande, problemlösande aktör som 

alltid agerar utefter den egna definitionen av en given situation (Charon, 2010: 114). Hur en 

individ agerar i en situation beror således på hur individen definierar sitautionen. Våra sociala 

erfarenheter fungerar som en lins genom vilken vi tolkar och ger situationerna mening. När vi 

växer upp socialiseras vi in i den kultur och de normer som samhället bygger på. Dessa 

påverkar sedan vilka roller vi väljer att ta i olika situationer, vi lär oss således att definiera 

situationer utifrån kulturen vi lever i (Sandstrom et al, 2013:167). Denna definition kan även 

influeras av andra människor, det förflutna eller framtiden och synen man har på sig själv och 
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sin identitet. Definitioner av situationer är alltid dynamiska och föränderliga (Charon, 

2010:126). Framtiden spelar en viktig roll i våra definitioner av situationer. Det vi gör i nuet 

påverkas både av händelser som påverkat oss i det förflutna men även av hur vi tror att vårt 

handlande kommer att påverka framtiden. (Charon, 2010:127-129). Människor är med sin 

fria vilja och  kontinuerliga definition av situationen oftast i kontroll över sitt eget 

målmedvetna agerande (Charon, 2010:130-134).  

 

Rollövertagande  

Rollövertagande är en föreställande akt där en individ genom att se saker från en annan 

människas perspektiv bildar sig en uppfattning om hur denne tänker eller ser på saker. Detta 

kräver inlevelseförmåga och är en form av social intelligens som vägleder oss i vårt agerande 

och vår kommunikation gentemot varandra. Det kan vara svårt att fullt ut förstå någon annans 

synvinkel och perspektiv då dessa alltid delvis skiljer sig från vårt egna men det är just denna 

förmåga som är en grundläggande förutsättning för all social interaktion, kommunikation och 

relationsskapande (Charron, 2010:104-106). Rollövertagandet sker ofta med personer som 

har kommit att bli viktiga för oss i våra liv, personer som vi älskar eller individer som vi på 

något sätt kontinuerligt interagerar med. Inom den symboliska interaktionismen kallas dessa 

för signifikanta andra. Ibland är de signifikanta andra personer som som sårar oss, avvisar 

oss eller som vi till och med är rädda för - men deras perspektiv förblir trots det viktigt för 

oss (Charon, 2009:107). Kärlek kräver också rollövertagande, när vi förstår, bryr oss om och 

känner ansvar för andra så krävs det att vi ägnar oss åt rollövertagande (Charon, 2010:111).  

 

Spegeljaget  

Människor tenderar att se sig själva i "reflektionen" tilldelad av andra. Genom interaktion i 

sociala miljöer skapas the looking-glass self eller spegeljaget, vilket påverkar hur vi upfattar 

oss själva och vår identitet. Detta sker genom en trestegs-process: (1) vi föreställer oss hur 

andra ser på oss, (2) vi bildar oss en uppfattning om hur de uppfattar oss, (3) vi internaliserar 

den uppfattningen och bildar en självkänsla i linje med uppfattningen (Sandstrom et al, 

2013:116). Vår självuppfattning beror alltså till stor del på hur vi uppfattar omgivningens 

reaktioner samt hur de speglar våra idealiserade självbilder tillbaka till oss. Dessa 

upfattningar behöver inte nödvändigtvis stämma överens med andras faktiska bilder av oss 

utan det är individens upfattning om vad andra tycker eller tänker som är det viktiga. Denna 

inbillade föreställning påverkar sedan hur vi ser på oss själva och således även vår identitet 

(Charon, 2010: 80-81). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att man inom den symbolsika interaktionismen ser människan 

som en aktiv aktör som använder sig av symboliska handlingar för att definiera sig själv och 

situationer och på så vis skapa mening i tillvaron.  

 

Relations - och identitetsskapande i det senmoderna samhället  

Jonas Stier (2012:9) menar att dagens samhälle är radikalt annorlunda och även mer 

problematiskt än förr. Hastigheten på samhällsförändringar är större och vi som 

samhällsmedlemmar måste därför ständigt anpassa oss till informations, konsumtions-, medie 

och globalsamhället. Detta kräver mer av oss som enskilda individer och bidrar även med att 
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våra identiteter numera är mer föränderliga och diffusa än förr. Till följd av detta är det inte 

ovanligt med känslor av rotlöshet, utanförskap och otillräcklighet. Som en konsekvens av 

kapitalismen och senmoderniteten blir identitetsskapandet en naturlig men också 

problematisk del av individers utveckling. Den sociala gemenskapen tunnas ut och 

människors identiteter blir alltmer splittrade, otydliga och problematiska (Stier, 2012:24-25).  

 

Sociologen Anthony Giddens menar att människor mår som bäst när de har en känsla av 

sammanhang och kontiniutet i tillvaron och att avsaknaden av detta kan leda till negativa 

psykiska föjder. Han kallar detta för människans ontologiska trygghet. Denna trygghet 

utmanas dock av det senmoderna samhället som i stället kännetecknas av en ständig rörlighet 

där man alltid ska vara "påväg" någonstans med ett oändligt antal valmöjligheter och livsval. 

Detta bidrar till svårigheter att bilda sig en sammanhängande, stabil och meningsfull identitet 

(Stier, 2012:68-69).  

 

Giddens beskriver medberoende individer som personer som tenderar att finna sin identitet 

via andras handlingar och behov. Jaget tenderar att smälta ihop med den andra parten då 

missbruket är en källa till ontologisk trygghet (Giddens, 1995:87). Han beskriver en 

medberoende person som någon som i syfte att upprätthålla en känsla av ontologisk trygghet 

behöver en annan individ eller uppsättning av individer, för att få sina önskningar fastställda. 

Vidare menar Giddens att en medberoende person inte kan känna sig säker på sig själv utan 

att vara upptagen av andras behov. En medberoende relation är således en relation i vilken 

man är psykologiskt bunden till en partner som har någon form av tvångsmässigt beteende. 

Han använder termen fixerad relation där själva relationen i sig är ett föremål för missbruk. I 

en sådan blir själva relationen ett föremål för missbruk då den ger en känsla av trygghet som 

annars inte skulle infinna sig. Giddens menar att dessa typer av beroendebindningar dränker 

självidentiteten i den andra parten eller i fixerade rutiner och förhindrar således en öppenhet 

gentemot den andre, vilket är en förutsättning för äkta intimitet (Giddens, 1995:85).  

 

En grundläggande förutsättning för en icke-beroende relation är enligt Giddens att båda 

parter kan definera och sätta upp personliga gränser. Detta är viktigt för att kunna 

upprätthålla intimitet och motverka projektiv identifikation mellan parterna. Intimiteten 

kräver således att man sätter personliga gränser för att undvika att absorberas av den andre. I 

stället för att försöka ändra partnern så att han eller hon blir bättre och uppfyller ens egna 

behov så behöver man ge stöd åt samt erkänna den andres individualitet. I motsats till 

sammansmältning och besatthet av den andres problem och känslor, krävs en kärleksfull 

distans. I stället för att en av parterna ska rädda den andre så krävs självomsorg av båda 

parter. Dessa är förutsättningar för det som Giddens kallar för det rena förhållandet, vilket 

han ställer i motsats till beroendeförhållanden (Giddens, 1995:88-89). 
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Metod  
 

Inom hermeneutiken strävar man efter att få förståelse för människors subjektiva verklighet 

och livsvärld snarare än att enbart försöka förklara deras syften rent rationellt (Ödman, 

2007:24-25). För att ta reda på  hur medberoende kvinnor upplever relationen med en partner 

med alkohol och - eller drogmissbruksroblematik i en parrelation använder jag mig därför av 

den hermeneutiska metoden. Med hjälp av hermeneutiken får jag möjlighet att genom 

dialogen skapa en djupare förståelse för vad medberoendet innebär samt hur det upplevs av 

individerna själva. I följande avsnitt redogör jag för hermeneutikens grundantaganden, urval 

för studien, min förförståelse, datainsamlingmetod, analys samt etiska överväganden.  

 

Hermeneutikens syfte är att tolka och förstå (Ödman, 2007:13). Hur får man då förståelse för 

något? Ödman (2007:24-25) skiljer på begreppen begripa och att förstå och menar att de 

betyder två skilda saker. Det räcker inte att enbart kognitivt eller intellektuellt begripa något 

vilket innebär att ny information endast läggs på vår gamla kunskap. Enligt Ödman (2007:24-

25) är detta motoriskt och bidrar inte med att det sker någon förändring inom oss. I stället 

beskriver han förståelsen som en genomgripande insikt som man får då man ställer sig 

framför något, man ser det då tydligare. Förståelsen är en etisk och kännande akt som bidrar 

till någon form av förändring och omskapande inom oss själva. Genom att få förståelse för 

enskilda pusselbitar i människors liv kan man skapa förutsättningar för en mer omfattande 

och övergripande bild av det man försöker förstå i människors existens. Förståelsen är enligt 

Heidegger en grundläggande del av människans livsvärld och existens och utgör således 

ständigt en grund för hur vi tolkar saker. Tolkning och förståelse befinner sig i ett ständigt 

samspel i en dialektisk relation till varandra. Ett exempel på detta är språket. När vi 

exempelvis uttrycker våra tolkningar i språk, förstår vi samtidigt våra tankekategorier som 

innefattas av språket. Detta gör att språket innefattar både tolkning och förståelse. På samma 

sätt är det i förhållandet mellan vår livsvärld och vår förförståelse. Vi kan aldrig göra en 

förutsättningslös tolkning då den alltid färgas av vår förförståelse (Ödman, 2007:26). 

Förförståelsen är således en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå 

någonting.  

 

Tolkningen handlar om att tyda tecken. I vårt vardagliga liv behöver vi oftast inte lägga ner 

någon energi på att försöka tolka då vi redan har en utvecklad förförståelse för olika saker 

och ting. När vi däremot stöter på företeelser eller tecken som är "otydliga" och när vi inte 

direkt förstår innebörden av dem, börjar vi att tolka. Denna tolkningsprocess infinner sig för 

att vi vill förså och kunna orientera oss (Ödman, 2007:57-58). Tolkandet syftar till att leda till 

förståelse och har tre funktioner; att uttrycka, förklara samt att översätta (Ödman, 2007:73). 

Min intention med denna studie är att försöka få förståelse för hur medberoende individer 

upplever sin relation med en person som har missbruksproblem. Nyckeln till hermeneutikens 

kunskapssökande och förståelse ligger i öppenhet och deltagande dialektik, i motsats till 

metodik. Metodiken kan inte avslöja några nya sanningar för oss utan endast de sanningar 

som den bygger på (Ödman, 2007:27). Den ontologiska utgångspunkten för hermeneutiken är 

i stället att det inte finns någon objektiv sanning, utan vi är ständigt en del av det vi studerar 
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och vi ser alltid verkligheten från våt eget perspektiv. Vi kan således aldrig ställa oss utanför 

vår förförståelse (Ödman, 2007:14). Vi reflekterar oftast inte kring vår förförståelse i vårt 

vardagliga liv men i den hermeneutiska analysen behöver vi dock skifta från den "naturliga 

attityden" till en mer reflekterande attityd (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007:278-279). 

Som hermeneutiker behöver man därför medvetandegöra sin egen förförståelse och sina 

förutfattade meningar som man har med sig i bagaget. Likaså sin historiska och kulturella 

bakgrund med alla dess upplevelser. Detta för att kunna få förståelse för likheter och 

skillnader mellan sig själv och den andre. Öppenheten inför sig själv och den andre skapar 

förutsättningar för lärande och möjliggör för oss att se saker från den andres pespektiv. Det är 

således viktigt att vara lyhörd och öppen för det som uppenbarar sig i dialogen med den andre 

(Binding & Tapp, 2008:125).  

 

Urval 

I denna studie har jag använt mig av ett ändamålsenligt urval då mitt syfte har varit att få en 

djupare förståelse för en relativt liten grupp (Patton, 2002:230). För att få svar på min 

frågeställning kontaktade jag i första hand socialtjänsten. De hänvisade mig i sin tur vidare 

till olika ideella föreningar såsom Al-anon och FMN. Al-anon är en världsomspännande 

organisation som erbjuder ett program för tillfrisknande för familjer och vänner till 

alkoholister. Medlemmarna kan i organisationen ge och få tröst och förståelse genom 

ömsesidigt utbyte av erarenheter. FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) är en ideell, 

religiöst och partipolitisk obunden organisation som till en början riktade sig mot föräldrar till 

misbrukare men numera även till andra anhöriga såsom syskon, partners och kamrater.  

 

Jag använde mig därmed av ett snöbollsurval, då jag kontaktade en grupp som ansågs 

relevant för forskningen för att sedan komma i kontakt med ytterligare respondenter som 

antogs kunna besvara frågeställningen (Patton, 2002:237). Jag skickade ett informationsbrev 

till föreningarna där jag informerade om min studie och dess syfte. Studiens syfte var till en 

början att intervjua en blandning av anhöriga personer till missbrukare såsom föräldrar, 

syskon och kärlekspartners. Senare avgränsades studien till kvinnor som levt i en relation 

med en person som missbukar alkohol eller droger. Detta på grund av att jag anser att en 

kärleksrelation delvis kan skilja sig och upplevas annorlunda än en förälder/barn relation, 

trots att den gemensamma nämnaren är att relationen präglas av missbruk. Jag insåg snabbt 

att det inte var svårt att få tag på intervjupersoner då svarsfrekvensen på min förfrågan var 

hög. Utöver detta hade jag även två kvinnor i min bekantskap som uppfyllde kriterierna och 

som ville ställa upp och delta i studien. De slutgiltiga respondenterna bestod av fem kvinnor i 

åldrarna 30-47 år. Kvinnornas yrkesroller och livssituation är varierande. 

 

För att göra uppdelningen tydlig samt bevara deltagarnas anonymitet kallar jag 

intervjupersonerna Anna, Sara, Moa, Karin och Lisa. Anna är 47 år gammal och arbetar idag 

med missbrukare på ett HVB-hem. Hon levde i relationen med sin missbrukande partner 

under 8 års tid. Hon är även uppvuxen med en far som missbrukade alkohol. Sara är 35 år 

gammal, ensamstående mamma som arbetar med försäljning. Hon levde med sin partner 

under 4 års tid och de fick även ett barn ihop. Moa är 30 år gammal och studerande. Hon 
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levde i relationen med missbruksproblematik under 8 år innan de gick skilda vägar. Karin är 

45 år gammal och arbetar som undersköterska. Hon var gift med sin partner i 5 års tid och de 

fick även två barn tillsammans. Lisa är 30 år gammal och arbetar inom restaurangbranschen 

som servitris. Hon levde med sin partner under drygt ett års tid innan de gick skilda vägar.  

 

Jag har på så vis tillämpat ett intensitetsurval vilket innebär att jag har använt mig av 

informationsrika fall som ger djup kunskap och ett starkt uttryck för fenomenet (Patton, 

2002:234).  

 

Förförståelse 

Som jag nämnde tidigare kan vi aldrig ställa oss utanför vår förförståelse då denna ständigt är 

en del av den livsvärld vi studerar. Det är inte heller meningen då förförståelsen är en 

förutsättning för tolkning och förståelse. Dock behöver man som forskare medvetandegöra 

sin förförståelse för att kunna vara öppen och mottaglig för det som uppkommer i dialogen 

med respondenterna och även under analysprocessen. Detta var något som jag tog i 

beaktande under studiens gång då jag kontinuerligt reflekterade kring mina antaganden och 

förutfattade meningar. Vidare har de olika begreppen från den symboliska interaktionismen 

varit behjälpliga för att analysera samt skapa en djupare förståelse för interaktionen mellan 

den medberoende och den missbrukande partnern.  

 

Datainsamling 

Grundförutsättningen för en dialog är enligt hermeneutiken att den är på lika villkor. Detta 

gör att dialogen kan leda till ökad intersubjektiv förståelse och förändring hos båda parter 

(Ödman, 2007:14). Enligt Gadamer (Binding & Tapp, 2008:121) är det genom den genuina 

konversationen som vi kan nå förståelse. Eftersom vi aldrig kan separera vår förståelse från 

oss själva blir all förståelse självförståelse. Det vi förstår blir således en del av oss själva. När 

man går in i en dialog bär man även alltid med sig sitt förflutna och sina förutfattade 

meningar. När den genuina konversationen väl tar form och ny information uppkommer, 

omformas de förutfattade meningarna och ny förståelse skapas. För att möjliggöra för den 

genuina konversationen krävs det att man som forskare är öppen inför respondenternas 

mening vilket innebär att man kontinuerligt behöver ifrågasätta sin tolkning och vara öppen 

för nya sätt att tolka. Denna process exemplifieras av Gadamer med hjälp av begreppet 

horisontsammansmältning, vilket också är grunden för den genuina konversationen (Binding 

& Tapp, 2008:123). I dialogen med respondenterna har jag skapat förutsättningen för en 

öppen och genuin dialog genom att jag har medvetandegjort min förförståelse samt mina 

förutfattade meningar och varit beredd på att revidera dessa då ny kunskap uppkommit. 

Öppenheten har gjort det möjligt för mig att se saker ur deltagarnas perspektiv och inte enbart 

mitt eget. En annan viktig aspekt av den genuina konversationen är att vara lyhörd inför den 

andre så att man genom horisontsammansmältningen kan nå en gemensam förståelse. För att 

uppnå detta har jag i dialogen med respondenterna kontinuerligt sett till att stämma av så att 

jag uppfattat informationen korrekt. Vidare har jag hållt en öppen inställning och ställt 

följdfrågor gällande de ämnen som uppkommit i dialogen.  
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I mina intervjuer har jag enbart utgått från ett antal större teman och hållt frågorna öppna. 

Detta för att deltagarna själva skulle kunna framföra det de tycker är viktigt snarare än att jag 

ska vägleda deras svar. Med samtycke av respondenterna spelades intervjuerna in för att 

sedan transkriberas. Detta för att underlätta i tolkningsprocessen och se till att ingen relevant 

information missades. Jag avslutade varje intervju med att framföra en förståelse kring 

begreppet medberoende i syfte att höra deras tankar om detta. Samtliga kvinnor kunde känna 

igen sig i definitionenerna av medberoendebegreppet i min studie.  

 

Analys  

Enligt Ödman (2007:97) kan tolkningsprocessen och vägen till förståelse liknas vid att lägga 

ett pussel. Genom att få förståelse för de mindre delarna kan man få förståelse för helheten 

och delarnas större betydelse i sammanhanget. Tolkningsprocessen handlar om att frilägga 

och tilldela mening. Dessa aspekter är oskiljaktiga eftersom man inte kan frilägga utan att 

tilldela och vice versa. Att frilägga mening innebär att man utgår från nuet mot det förgågna i 

syfte att skapa förståelse. Att tilldela mening innebär att man utgår från nuet mot framtiden i 

syfte att förtrycka eller frigöra, alltså att skapa ny förståelse och tilldela mening (Ödman, 

2007:59). För att utveckla en uppfattning om fenomenet medberoende kan jag alltså med 

hjälp av de mindre pusselbitarna bilda mig en uppfattning om helheten. För att nå förståelse 

krävs det alltså att jag kontinuerligt pendlar mellan delarna och helheten. Detta kallas inom 

hermeneutiken för den hermeneutiska cirkeln (Ödman, 2007:98-100). Den hermeneutiska 

cirkeln är i konstant förändring på grund av att den nya förståelsen oupphörligt bidrar till en 

ny förståelsehorisont. På så vis kan förståelseprocessen liknas vid en spiral som ständigt har 

förmågan att omformuleras i takt med att ny kunskap uppkommer (Ödman, 2007:107).  

 

Inledande tolkning  

I början av tolkningsprocessen läste jag igenom transkriptionerna flertalet gånger för att bilda 

mig en översiktlig uppfattning och helhetsbild av fenomenet medberoende. I detta skede 

befann jag mig på den lägre nivån i den hermeneutiska cirkeln. Jag uppmärksammade och 

noterade de gemensamma mönster och teman för intervjerna för att se om jag kunde koppla 

dessa till teorierna och begreppen som jag utgår från i mitt teoretiska och begrepsliga 

ramverk. Detta resulterade i sex teman.  

 

Fördjupad tolkning 

Nästa steg i tolkningsprocessen är den fördjupade tolkningen. I detta skede läste jag igenom 

intervjuerna ännu en gång för att se om jag missat någon viktigt information eller några 

underliggande meningar. Detta för att smala av och finna likheter för att sedan slå ihop teman 

ytterligare. Detta gjordes för att för att se om jag kunde skapa ny förståelse på en högre 

abstraktionsnivå i den hermeneutiska cirkeln. I min strävan efter klarhet och struktur kunde 

jag hela tiden omtolka verkligheten och förstå den på nya sätt (Ödman, 2007:103). Genom att 

jämföra de teman jag fann i den inledande tolkningen kunde jag finna likheter och skillnader 

mellan dem för att smala av de ytterligare. Detta resulterade i att de sex teman i den 

inledande tolkningen blev tre teman i den fördjupade tolkningen. I detta skede kunde jag med 

hjälp av mina teorier och begrepp fördjupa och nyansera mina teman. För att få ökad 
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förståelse för ett fenomen är det viktigt att tolkningarna tas till en högre abstraktionsnivå. Det 

är här jag som forskare får en djupare kunskap om fenomenet och förståelsen får nya 

innebörder i nya sammanhang. Man kan säga att i detta skede övergår den hermeneutiska 

cirkeln till att mer likna en spiral. Tolkningen kan omformuleras i oändlighet och är således 

aldrig slutgiltig (Ödman, 2007:103-107).  

 

Huvudtolkning 

I slutskedet av tolkningsprocessen framkom en ny helhet som sammanfogade alla 

deltolkningar och teman som framkom i början av tolkningsprocessen (Dahlberg et al, 

2007:284-285). Utifrån dessa teman kunde jag därefter jämföra dem och bilda mig en 

uppfattning om den röda tråden och det övergripande mönstret i tolkningarna vilket 

resulterade i huvudtolkningen. Denna huvudtolkning befinner sig på en högre 

abstraktionsnivå i den hermeneutiska spiralen och utgör en ny helhet som binder ihop alla 

tidigare tolkningar. Min huvudtolkning ser jag som det övergripande mönstret för denna 

studie som ämnas besvara studiens frågeställning.  

 

Etiska överväganden 

I min forskning har jag låtit mig vägledas av de fyra forskningsetiska principerna. Enligt 

informationskravet informerades respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att 

de när som helst under studiens gång kan välja att avsluta sin medverkan. Vidare 

informerades deltagarna om syftet med forskningen och deras uppgift i projektet. Jag 

informerade även deltagarna om att alla uppgifter som samlas in endast används i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2012:7). Jag var medveten om att det för deltagarna kunde 

vara påfrestande att tala om ämnet då det kunde väcka obehagliga känslor och traumatiska 

minnen hos dem. Därför var det för mig viktigt att deltagarna inte blev stressade eller tycke 

att det var påfrestande att tala om detta. Därför tydliggjorde jag min förståelse för detta och 

informerade deltagarna om vem de kunde kontakta i fall de var intresserade av att få 

kvalificerad samtalshjälp (Nygren, 2012:30). Samtliga deltagare informerade mig om att 

detta inte behövdes då händelserna låg så långt bak i tiden att de redan hunnit bearbeta det. 

De flesta kunde göra detta med hjälp av de olika ideella föreningar som de medverkade i. Jag 

informerade även deltagarna om samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna själva har rätt 

att att bestämma över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2012:9). Vidare 

informerade jag respondenterna om konfidentialskravet vilket innebär att alla uppgifter som 

samlas in är konfidentiella och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2012:12). Slutligen informerades respondenterna om nyttjandekravet, 

vilket innebär att alla uppgifter som samlas in enbart används för forskningsändamål och 

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2012:14).  

 

Enligt Nygren (2012:30-31) är det viktigt att man innan man påbörjar en studie väger risker 

med nytta. Även här fann jag att det var viktigt att informera respondenterna om det allmäna 

värdet med studien vilket är att öka medvetenheten och kunskapen gällande ämnet vilket kan 

bidra med djupare förståelse och förmågan att hjälpa andra i samma situation. Deltagarna höll 



 

 18 

med om detta och tyckte själva att det var oerhört viktigt ämne att belysa och detta var de 

villiga att bidra med.  

 

Resultat 
 

För att belysa och skapa förståelse för kvinnornas upplevelser presenterar jag i följande 

avsnitt studiens resultat. Inledningsvis redogör jag för den inledande tolkningen vilken kan 

tänkas ge en helhetsbild av materialet. Vidare fortsätter jag med att presentera den fördjupade 

tolkningen där jag lyfter fram citat av deltagarna samt fördjupar tolkningarna med vägledning 

av studiens teoretiska och begreppsliga ramverk. I den slutgiltiga huvudtolkningen knyter jag 

ihop studiens resultat och presenterar en tolkning som jag finner är en genomgående röd tråd 

och binder samman alla tidigare tolkningar. Detta kopplar jag ihop med studiens teoretiska 

och begreppsliga ramverk. 

 

Inledande tolkning 

I följande del av analysen presenterar jag de sex översiktliga teman som uppkom i början av 

min tolkningsprocess genom den inledande läsningen och tolkningen av intervjumaterialet. 

Dessa ger en översiktlig bild av kvinnornas upplevelser.  

 

Känsla av ansvar  

Samtliga kvinnor lyfter fram att de hade en känsla av ansvar för sin missbrukande partner. 

Detta kunde utspela sig genom att de exempelvis tog på sig en mammaroll och såg det som 

sin uppgift att hjälpa och "fixa" missbrukaren. De såg sin partner som ett uppdrag som de 

skulle lösa. För vissa av kvinnorna kunde det även ge sig i uttryck genom att kontrollera 

parntern och att denne skötte sig och sina åtaganden.  

 

Vara till lags  

Samtliga kvinnor beskriver att de har velat vara sin missbrukande partner till lags och sett till 

att tillfredsställa dennes behov på olika sätt. Detta kunde utspela sig genom att exempelvis 

kontinuerligt fokusera på att behaga och tillfredsställa partnerns behov i stället för de egna.  

 

Anpassning 

En gemensam nämnare för alla kvinnor är att de på olika sätt har anpassat sig efter partnern. 

Anpassningen kunde visa sig genom ett åsidosättande av de egna känslorna och åsikterna. 

Vissa av kvinnorna beskriver det som att de anpassat sig till partnern eftersom de inte kunnat 

uttrycka egna åsikter på grund av att de då har blivit kritiserade. I syfte att behålla lugnet och 

undvika bråk åsidosatte de därför sina egna åsikter, tankar och känslor. För vissa av 

kvinnorna skedde anpassningen genom att ta efter värderingar, åsikter och preferenser.  

 

Stress och oro  

Samtliga kvinnor beskriver att relationen präglades av oro och stress. Oroskänslorna kunde 

grunda sig i en ovisshet gällande partnerns humör och beteenden vilket ofta resulterad i både 
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psykisk och fysisk stress. Vissa av kvinnorna beskriver även kroppsliga förändringar som ett 

resultat av ett konstant ökat stresspåslag.  

 

Isolering  

Samtliga kvinnor beskriver att relationen på olika sätt har fått dem att bli isolerade från 

vänner, familj och den övriga omvärlden. För vissa av kvinnorna skedde detta självmant då 

de kände att de inte ville umgås eller prata med andra under denna tidsperiod, medans andra 

kvinnor beskriver det som att de blev mer instängda som en naturlig följd av 

överinvolveringen och anpassningen till partnern.  

 

Skam  

Samtliga kvinnor beskriver även att det var mycket skam kopplat till relationen. Det kunde 

utspela sig på så sätt att kvinnorna inte ville tala med andra om sin relation med rädsla för 

vad andra skulle tycka. Vissa av kvinnorna beskriver även att de inte tog med sin partner på 

diverse aktiviteter och tillställningar med andra utomstående. En kvinna uttrycker att hon inte 

ens ville tala om relationen med en terapeut.  

 

Fördjupad tolkning 

De sex teman i den inledande tolkningen utgör en grund för nästa steg i analysprocessen, den 

fördjupade tolkningen. Med hjälp av begreppen och mitt teoretiska ramverk har jag utvecklat 

en förförståelse för fenomenet medberoende och kunnat dra kopplingar till intervjumaterialet 

vilket har bidragit till att jag kunnat höja min tolkning till en högre abstaktionsnivå.  

 

Överinvolvering i partnern  

Detta tema är en sammanfogning av de två teman Vara till lags och Känsla av ansvar i den 

inledande tolkningen. Detta tema lyfter fram att kvinnorna på olika sätt var överinvolverade i 

partnern med missbruksproblematik.  

 

Att all fokus lades på partnern är något som samtliga kvinnor betonar väldigt starkt. Att vilja 

behaga och vara partnern till lags var en gemensam nämnare för relationerna. Anna uttrycker 

det såhär: 

"Jag har ju hela tiden rättat mig efter alla andra och det har jag fått sen jag var liten, och 

det visade sig först i det här förhållandet. Han tyckte ju att, nä men du bara fokuserar på 

mig. När han inte var där så gjorde jag saker för mig själv men när han var där eller 

andra människor så har jag alltid velat göra saker för att behaga. Mycket mycket sällan, 

det skulle ta mycket till att jag skulle säga, nej det här vill jag inte ställa upp på" (Anna, 

47 år)  

Anna uttrycker att hon lade all fokus på partnern och hade svårt att säga nej och sätta gränser.  

 

Även Moa ville ofta behaga partnern. Hon uttrycker det såhär:  

 

"Min roll i relationen fanns inte, allting handlade ju hela tiden om han och hans behov. 

Mina behov blir ju aldrig tillfredsställda för när man är med en person som är så 
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lost..han kan ju inte se mig. Allt fokus ligger ju bara på honom och hans behov och är 

den som är där och pleasar honom och, ja, tillfredsställer hans behov och glömmer helt 

bort mina egna" (Moa, 30 år) 

 

Även Moa menar att hennes överinvolvering i partnern grundade sig i att hon lade all fokus 

på partnern och dennes behov och försummade således sina egna eftersom all tid och energi 

gick åt att engegera sig i partnern. 

 

Lisa uttrycker sig såhär: 

 

"Jag fattade ju inte det då men jag gjorde ju hela tiden allt för att han skulle ha det bra. 

Det var nån form av omedveten grej liksom.. har jag insett nu i efterhand. Han psykade 

mig så mycket så att jag var typ som hans slav, fast han fick det att verka som om det 

var tvärtom" (Lisa, 30 år) 

 

Lisa menar att den missbrukande partnern fick henne att tillgodose hans behov, fast att det 

under relationens gång skedde på ett omedvetet sätt för henne.  

 

Sara uttrycker sig såhär överinvolveringen i sin partner såhär: 

 

"Man hade ju blivit för mycket av en people-pleaser, både när det gällde honom och 

alla andra [...] För att man tappar ju sig själv helt eftersom den här människan har så 

mycket problem blir man fullt upptagen med att lösa hans problem och liksom, aaa men 

ta hand om honom" (Sara, 35 år)  

 

Sara menar att relationen påverkade henne på så sätt att hon ofta ville behaga sin partner och 

lösa hans problem vilket sedan även påverkade andra relationer som hon hade. 

 

Överinvolveringen i partnern kunde även ge sig i uttryck på följande sätt: 

 

"Även fast han gick sin behandling och sina möten så skulle jag ändå kontrollera 

honom. Och allt runtomkring, hans barn.. även fast de hade två välfungerande 

mammor. Egentligen tror jag att jag hade järnkoll på precis allting. Jag tror jag såg han 

lite som ett mission, att hålla han i schack liksom. Jag var så blind att jag såg inte att det 

fixade han själv liksom. Eller inte. Men jag var ju en räv som var i varenda hörn och 

kontrollerade precis allting" (Anna, 47 år)  

 

Anna menar att hon såg partnern som ett "mission" och att det var upp till henne att ansvara 

för att ta hand om och hjälpa partnern. Hon kände ansvar över att hålla koll på att partnern 

skötte sig och detta gjorde hon genom att kontrollera sin partner och det mesta runtomkring.  
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Sara uttrycker att hon tog på sig rollen som mamma till sin partner. Hon uttrycker sig såhär: 

 

"Man tar oftast på sig rollen som lite mamma, ta hand om. Kvinnan ska ta hand om det 

är det man har känt liksom. Jag kände som att det var upp till mig att fixa det för att 

man känner ansvar för det...och det är väl den här mammarollen som man tog. Det har 

ju att göra med min personlighet, att jag tycker om att fixa..eller att vilja se vad man 

kan göra för jag vet ju att jag har det här inom mig så jag kan ju visa det för den här 

personen och hjälpa och så" (Sara, 35 år)  

 

Sara menar att hon kände att det var hennes ansvar och att hennes egenskaper kunde få 

partnern att ändra på sig och att hon besatt egenskaper som skulle kunna ändra på partnern.  

 

Även Moa uttrycker att hon intog rollen som mamma till sin partner: 

 

"Jag var ju väldigt ung och så och då tänkte jag, det här är en fin person, jag vill hjälpa 

honom, jag vill hjälpa honom att bli bra. Han tog inget ansvar, alltså han pratade ju 

mycket men det vart ju liksom ingen verkstad så jag fick typ bli som hans mamma, lära 

en vuxen person allt från scratch liksom. Lite som att man får ett barn..som att man blir 

mamma till sin parnter för att personen helt enkelt liksom bara släpper det och tar inte 

sitt ansvar vilket leder till att jag får ta det stora lasset" (Moa, 30 år)  

 

Eftersom att Moa var ung och kanske lite naiv så tänkte hon att hon kunde hjälpa sin partner 

och få honom att ändras. Eftersom partnern inte tog något ansvar så tog hon på sig den 

ansvarstagande rollen.  

 

Lisa uttrycker att hon ville tog en ansvarsroll i relationen:  

 

"Jag ville typ se till att han blev bra och skötte sig. Jag störde mig på att han inte 

förstod vissa grundläggande saker i livet så jag kunde sitta och predika och ba men gör 

såhär och såhär och varför gör du det här och det ena med det andra...bara försöka få 

honom att fatta vissa saker. Fast man kan ju inte det med en annan människa, det ger ju 

lite motsatt effekt i stället har man ju förstått nu i efterhand..för han tänkte ju säkert, 

jaha och vem är du som ska tala om för mig hur jag ska leva mitt liv liksom.. lite så" 

(Lisa, 30 år)  

 

Lisa uttrycker att hon försökte kontrollera partnern och hans levnadsvanor genom att 

tala om för honom hur han skulle leva sitt liv, vilket inte gav goda resultat. 

 

Gemensamt för kvinnorna är att de känner ansvar för och vill rädda partnern med det 

problematiska beteendet. De intar mammarollen och all fokus läggs på partnern och dennes 

behov. Denna överinvolvering i partnern som kvinnorna lyfter fram präglas av en 

upptagenhet av den andres behov vilket enligt Giddens är typiska drag hos medberoende 

personer. Vidare menar han att det infinner sig en säkerhet och trygghet hos den 

medberoende då hon är upptagen av andras behov. Kvinnorna blir psykologiskt bundna till 
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sin partner. Precis som missbrukaren är beroende av sin drog, blir den medberoende kvinnan 

bunden till missbrukaren. Relationen blir en fixerad relation och ger således en känsla av 

trygghet som annars inte skulle infinna sig. Detta går även i linje med Iverus (2008) tankar 

om att den medberoende har svårt att skilja på på sina egna och andras behov då de konstant 

är upptagna med att tillfredsställa andra. Överinvolveringen och känslan av ansvaret är en 

form av kontroll som hör ihop med Beatties (2016) och Hellstens (1998) beskrivning av att 

den medberoende låter sig påverkas av någon annans beteende och blir besatt av att 

kontrollera den personens beteende. Detta kan tolkas som att kvinnorna genom att hjälpa den 

som missbrukar och har problem, själva blir betydelsefulla och glömmer på så vis sina egna 

problem och sin egen smärta. Sett ur det symboliskt interaktionistiska perspektivet kan denna 

interakton som utspelar sig ses som en meningsskapande social handling i syfte att skifta 

fokus från sig själv till någon annan och således bli betydelsefull och bekräftad.  

 

Negativ känslomässig påverkan  

Detta tema är en sammanslagning av temana Skam och Oro och stress från den inledande 

tolkningen och berör relationens påfrestningar vilka gjorde att samtliga kvinnor påverkades 

negativt känslomässigt och vissa även kroppsligt. De hamnade i ett långvarit stressfyllt 

tillstånd där oroskänslor och känslor även känslor av skam var vanliga.  

 

Anna uttrycker sig såhär: 

 

"Jag var jättestressad, hade magkatarr..jag var dålig i magen ofta men det var ju 

normalitet, tänkte inte på det för det var ju hela tiden. Jag hade svårt med andningen" 

(Anna, 47 år)  

 

Anna beskriver att relationens påfrestningar hade påverkat hennes känsloläge till den grad att 

det även började visa sig som kroppsliga symptom. 

 

Även Lisa påverkades känslomässigt. hon beskriver det såhär:  

 

"Jag fick ju kroppsliga förändringar som jag aldrig hade haft förut, av all stress. Eksem 

på händerna...höll på att tuppa av på jobbet ibland.. jag blev så himla stresskänslig så 

jag blev helt utmattad till slut..hade ingen energi kvar utan jag ville bara sova hela tiden 

och det är ju en stressreaktion liksom" (Lisa, 30 år)  

 

Lisa påverkades till den grad att hon hamnade i ett långvarit stressfyllt tillstånd vilket 

resulterade i utmattning och brist på energi. 

 

Även Sara beskriver stress och orokänslor: 

 

"Aa men sen även att man alltid går på spänn, man är lite stressad hela tiden. När man 

går till jobbet så är man aldrig riktigt närvarande på något sätt för man känner att man 

vet inte riktigt hur det kommer vara när man kommer hem och då går man ju med den 

undermedvetna oron hela tiden typ..har jag gjort" (Sara, 35 år)  
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Sara uttrycker att hon konstant var i ett stressfyllt läge då hon ofta i vardagen oroade sig för 

vilket humör partnern skulle vara på när hon kom hem.  

 

Även Karin beskriver negativ känslomässig påverkan:  

 

"Man höll ju masken uppe såklart när man var på jobb och såna här grejer men annars 

var man såklart orolig. Ibland kunde man liksom tänka såhär, jaha, hur kommer det bli 

nu när jag kommer hem från jobbet, vilket humör kommer han vara på? Ska vi bråka? 

Hela tiden jätte jätte stressad [...] Man var hela tiden rädd för man visste att när han 

började ringa och sms:a, då ville han bara tjaffsa så såklart tänkte man jaha, vad ska han 

hitta på nu då? Man går ju och tänker och tänker hela tiden..man kunde inte slappna av 

liksom" (Karin, 45 år) 

 

Karin gick ofta och oroade sig för hur partnern skulle bete sig när hon kom hem från jobbet. 

Detta resulterade även i att hon hamnade i ett stressfyllt tillstånd. 

 

Samtliga kvinnor beskriver även en känslomässig påverkan i form av skamkänslor kopplade 

till relationen. Sara beskriver det såhär: 

 

"Då vågar man ju inte för man blir konflikträdd liksom och då är det bättre att nä men 

det här stannar mellan oss och aaa..och det var väl lika bra för man tänkte men vad 

kommer de tycka om mig om jag säger det här.. jag vet ju vad alla skulle säga, varför 

stannar du med honom då? Och samtidigt så undrar man ju det själv..och samtidigt har 

man ju sett hur han är egentligen och de bra sidorna har man ju sett" (Sara, 35 år)  

 

Sara menar att hon skämdes över att tala om sin relation med andra utomstående med rädsla 

för vad de skulle tycka om henne. Hon kände en ambivalens i förhållandet till sin partner. 

 

Även Moa beskriver skamkänslor kopplade till relationen: 

 

"Och det var väl att man inte riktigt kände att man kunde, att han passade in...Jag vet 

inte....jag ville liksom inte ta med honom. Man vet liksom inte hur han kommer bete sig 

och då vill man inte behöva skämmas...och att folk liksom kunde inte riktigt förstå hur 

jag kunde göra ett sånt val, många var ju chockade över mitt val..ja men att det var 

tragiskt typ [...] Jag pratade inte så mycket med andra om honom. Jag pratade typ om 

våra problem. Man ville ju kanske inte dela med sig av allt..man höll vissa saker för sig 

själv för man var rädd för vad folk skulle tro. De flesta tyckte ju att man var knäpp och 

det förstår jag för det är svårt att förstå varför man gör ett sånt val" (Moa, 30 år)  

 

Moa uttrycker att hon inte tog med sin partner till diverse aktiviteter och tillställningar då hon 

var orolig inför hur han skulle bete sig och ville inte behöva skämmas.  
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Även Karin uttrycker skam kopplat till relationen:  

 

"Alltså, jag sa inte så mycket till andra människor faktiskt..jag gjorde inte det. Mina 

föräldrar visste väl att det inte var sådär jättebra hemma men jag pratade inte så mycket 

om det faktiskt med andra människor ..jag kände inte behovet av att göra det 

faktiskt..inte med nån [...] Jag blev ju erbjuden terapi också efter allt som hände men 

jag kände inte att jag hade ett behov av det..nej" (Karin, 45 år) 

 

Karin beskriver att hon höll det som försegick i relationen för sig själv. Hon kände heller inte 

att hon ville tala med en terapeut när hon blev ervbjuden. 

 

Även Lisa berättar att hon inte berättade mycket om relationen för andra med rädsla för vad 

de skulle tycka: 

 

"Nej men andra visste ju inte så mycket eftersom jag inte berättade så mycket. De 

skulle ju bara tycka att jag var sjuk i huvudet som var med honom, vilket de ändå tyckte 

men nää..kände inte att jag kunde berätta så mycket för någon för det var så himla sjuka 

grejer som hände hela tiden. Vissa saker berättade jag ju och då blev ju de riktigt 

chockade. Jag var ju fast besluten att lämna honom vilket ja ju gjorde några gånger..sen 

så gick ju jag tillbaka och då träffade jag honom i smyg typ för de skulle ju bara tycka 

att jag var knäpp som gick tillbaka efter allt som hade hänt" (Lisa, 30 år)  

 

Lisa lämnade partnern för att sedan återgå till relationen flertalet gånger, vilket gjorde att hon 

då träffade då partnern i smyg på grund av skamkänslorna.  

 

Gemensamt för samtliga kvinnor är att deras relationer ofta resulterade i negativa känslor i 

form av stress, oro och skamkänslor. Beattie (2016) menar att känslorna är en reaktiv process 

där kvinnorna är reaktiva till olika problematiska beteenden och stress i sin omgivning. 

Kvinnornas känslor formades i enlighet med deras definiton av situationen i den sociala 

interaktionern med sin partner. Kvinnorna såg det som sin plikt att ta hand om och hjälpa 

partnern. Detta i kombination med att inte kunna sätta tydliga gränser ledde till försummelse 

av de egna behoven och således negativ känslomässig påverkan för kvinnorna. Stressen 

grundande sig i oroskänslorna gällande partnerns beteenden , vilka ofta kunde vara 

oförutsägbara och instabila. Med tiden blev stressen mer och mer påtaglig och för vissa av 

kvinnorna resulterade det i psykosymatiska problem och till slut även utmattningssymptom. 

Skamkänslorna som infann sig går i linje med begreppet spegeljaget inom den symboliska 

interaktionismen. Kvinnornas rädsla för vad andra skulle tycka om dem om de berättade om 

detaljer inom relationen ledde till att de höll det för sig själva. Detta i syfte att undvika 

negativa återspeglingar av självet och därmed dålig självkänsla. Detta går även i linje med 

Hellstens beskrvning av att medberoende individer ofta blir fysiskt sjuka och isolerade från 

sin omgivning (Hellsten, 1998).  
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Hämmande av den egna identiteten   

Detta tema är en totalisering av temat Isolering och temat Anpassning från den inledande 

tolkningen. Temat berör kvinnornas åsidosättande av de egna åsikterna, känslorna och 

behoven samt hur relationen för kvinnorna skapade en isolering från omvärlden. Detta ledde 

till försummelse av de egna behoven och således hämmande av den egna identiteten. Anna  

uttrycker det såhär:    

 

"Jag kan säga att egentligen så har jag haft ett handikapp ungefär. Jag har satt mig själv 

så åt sidan så att, visst, glädje och sorg har jag kunnat känna men alla dessa 

mellankänslor har jag inte haft koll på för det har vart sån fokus på andra människor 

[...] Det var ju såna här klassiska grejer som: Vad vill du äta? Ja vad vill du ? Vad 

tycker du om, ja vad tycker du om? Mitt största trauma det är ju liksom att..det är ju jag 

själv egetligen, jag har inte stått upp för mig själv och inte vetat hur jag ska göra heller" 

(Anna, 47 år)  

 

Anna beskriver att hon åsidosatte sina egna behov ohch anpassade sig till partnern då hon inte 

riktigt visste vad hon ville. 

 

Sara beskriver att hon anpassade sig till sin partner: 

 

"När man insåg att det var ett problem försökte man prata om det och säga, ja men 

varför är det såhär eller varför måste du alltid göra såhär, men när man hela tiden får 

mothugg och förnekelse; "jag har inga problem, vad pratar du om, du har sjäv 

problem!" så till slut orkar man inte hålla på när man försöker få dem att förstå att de 

har ett problem, när det inte funkar till slut då ger man upp. Jag gav upp..orkade 

inte..jag ba aja...sen bara rullade det på [...] Eftersom det jag sa och tänkte hela tiden 

blev nedtryckt och jag fick höra att det var fel, så började jag tro på de här grejerna och 

då började jag tvivla på mig själv i allt jag tänkte och tyckte så då var det lättare för mig 

att bara hålla med..och sen blev det så att jag tog med det lite i livet. Hellre tyst eller 

håller med bara" (Sara, 35 år)  

 

Sara menar att hon i början av relationen försökte uttrycka sina åsikter till partnern men efter 

att dessa inte togs emot på ett bra sätt började hon åsidosätta sina känslor och åsikter och 

anpassade sig till partnern genom att hålla med honom i det han sa, i syfte att behålla lugnet.  

 

Även Moa anpassade sig till sin partner:   

 

"Många många delar av min ungdom har ju gått till spillo för att man inte följt med på 

saker för att man har anpassat sig till den här personen. Jag har ju missat min egna 

utveckling. Man tar ju efter mycket värderingar också..typ saker som han fått mig att 

tycka..typ att en kvinna ska vara på ett visst sätt..det är ju saker som hängt med en" 

(Moa, 30 år)  
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Moa beskriver att anpassningen till partnern gjorde att hon missade många delar av sin 

ungdom. Det resulterade även i att hon tog efter hans åsikter och värderingar.  

 

Även Karin uttrycker att hon anpasse sig till partnern:  

 

"Man valde ju att vara tyst och inte tjata, ja men jag har ju sagt till dig flera gånger att 

du inte ska göra det här och det här, och sluta dricka och blablabla. I början trodde jag 

ju att det skulle hjälpa om man tjatade men det hjälpte ju inte. Till slut lade jag ner det 

också bara för att jag orkade inte tjaffsa"  (Karin, 45 år)  

 

Karin menar att hon gav uttryck för sina åsikter i början av relationen men slutade med det då 

det inte togs emot på ett bra sätt, och valde i stället att undertrycka sina åsikter och anpassa 

sig efter partnern. 

 

Kvinnorna beskriver hur relationen gjorde att de blev isolerade från omvärlden. Att tappa 

kontakten med vänner eller inte prata och vara öppen mot vänner var vanligt, vilket även det 

bidrar till försummelse av de egna behoven och hämmande av den egna utvecklingen och 

identiteten. Anna beskriver det såhär:  

 

"När vi bråkade som mest så gick in i en drömvärld. Då stängde jag ner rullgardinen. 

Då var jag faktiskt knappt med någon" (Anna, 47 år)  

 

Anna uttrycker att hon inte hade ett socialt liv under tiden då hon och partnern bråkade som 

mest.  

 

Moa uttrycker sig såhär: 

 

"Jag hängde ju inte så mycket med mina vänner men jag levde liksom som dubbelliv. 

Jag tog ju aldrig med honom till familj och vänner utan det var ju han, och sen så var 

det vänner och familj" (Moa, 30 år)  

 

Även Moa hämmade sig själv på så vis att hon slutade umgås med sina vänner i samma 

utsträckning. Partnern följde inte med på tillställningar.  

 

Även Lisa slutade träffa sina vänner i samma utsträckning som förr eftersom all tid gick åt 

partnern:  

"Han var ju så krävande så jag hade inte tid för någon annan. Jag tyckte helt ärligt lite 

synd om honom för han var så needy för han ville hela tiden vara med mig så då blev 

jag typ isolerad kan man säga..utan att jag ens tänkte på det. Det var inte så att han sa 

att jag inte fick umgås med folk eller så utan det blev ju bara så naturligt eftersom att 

han var så krävande och då slutade det med att all min tid gick åt honom. Plötsligt en 

dag slog det mig att, shit, jag har ju inte träffat eller hörts med mina vänner på hur länge 

som helst" (Lisa, 30 år)  
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Gemensamt för samtliga kvinnor var att de anpassade sig till sin partner genom att 

undertrycka egna känslor, åsikter och behov. Detta är enligt Iverus (2008) en omedveten 

anpassning där den medberoende organiserar allt efter partnern med missbruksproblem och 

ibland till och med byter preferenser och intressen efter partnern. Detta går även i linje med 

Hellstens (1998) beskrivning av medberoendet som ett tillstånd som kan utvecklas då man 

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

kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig i stället till den. Vidare styrs man 

utifrån vilket innebär att man anpassar sig till något eller någon utanför sig själv i stället för 

att leva utifrån sina egna tankar , känslor och behov. Kvinnorna isolerades även från vänner, 

familj och omgivning då de valde att inte tala om relationen inför andra eller att inte ta med 

partnern till diverse tillställningar vilket Hellsten menar är vanligt för denna typ av relation. 

Detta på grund av rädsla inför vad andra skulle tycka och tänka om dem. Detta går i linje med 

den symboliska interaktionismens begrepp om spegeljaget. Kvinnornas föreställningar om 

hur andra skulle se på dem skulle påverka deras självkänsla och slutligen deras 

självuppfattning och självkänsla. För att undvika skamkänslor och dålig självkänsla isolerade 

kvinnorna sig själva från omgivningen. I kombination med att de anpassade sig till partnern 

och fösummade de egna åsikterna och behoven kan sägas att de hämmade sin egen utvecklng 

och identitetsskapande.  

 

Huvudtolkning 

I den fördjupade tolkningen formades temat Överinvolvering i partnern, Negativ 

känslomässig påverkan samt Hämmande av den egna identiteten. Dessa ligger till grund för 

huvudtolkningen vilken presenterar en övergripande bild av fenomenet.  

 

Förlora sig själv i den andre 

Min huvudtolkning för denna studie är att kvinnorna under relationen upplevde att de 

förlorade sig själva i kärlekspartnern. Ansvaret, anpassningen, de negativa känslorna och 

överinvolveringen i partnern resulterade i att all tid och energi lades på partnern. 

Försummelsen av de egna åsikterna och behoven ledde med tiden till isolering från vänner, 

familj och den övriga omvärlden. Att förlora sig själv i andra är enligt Hellsten (1998) vanligt 

i beroenderelationer.  

 

Överinvolveringen i partnern kan ses som en meningsskapande handling för kvinnorna. Att 

se partnern som ett "mission" som man har ansvar för att hjälpa och "fixa"går i linje med den 

symboliska interaktionismens sätt att se på meningsskapande symboliska handlingar 

människor emellan. Människan ses som en aktiv individ som använder sig av symboliska 

handlingar för att skapa mening i tillvaron. Människans sökande efter mening, sig själv och 

bekräftelse av den egna självbilden kan ses som en naturlig följd av det senmoderna 

samhället vi lever i.  

 

Symboliskt sett kan man säga att precis som den missbrukande partnern var beroende av 

droger eller alkohol och förlorade sig själv i det, kan sägas att kvinnan var beroende av och 

förlorade sig själv i sin partner. Relationen symboliserar på så vis för båda parterna en form 
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av beroende. Detta kan vidare härledas till Giddens tankar om det senomoderna samhällets 

flyktighet, sociala isolering och känsla av brist på sammanhang som kan infinna sig. Detta 

har bidragit till att den sociala gemenskapen har tunnats ut och människors identiteter blivit 

alltmer splittrade och otydliga. Bristen på sammanhang och kontiniutet som det senmoderna 

samhället karaktäriseras av kan således leda till svårigheter att bilda en stabil, 

sammanhängande och meningsfull identitet. Detta kan vidare leda till negativa psykiska 

följder för individer. Att människor i allt detta söker sig till mening och tillfredsställelse 

förefaller då inte så märkligt. Jakten på ontologisk trygghet och att skapa en sammahängande, 

stabil och meningsfull identitet kan då utspela sig på många olika sätt. Gemensamt för 

kvinnorna i studien är att de fann mening i att vilja hjälpa sin partner. 

 

Samtidigt som kvinnorna förlorade sig själva och sin identitet, kan man säga att de paradoxalt 

nog "fann" och skapade sin identitet i relationen med den missbrukande partnern. Sett ur det 

symboliskt-interaktionistiska perspektivet besitter vi människor ingen "inre kärna"och 

identitet som går att förlora, utan våra identiteter formas kontinuerligt i den sociala 

interaktionen med andra. Identitetsskapandet är en aktiv förhandlingsprocess och något som 

man temporärt tilldelas av andra i det sociala samspelet. Flykten från sig själv kan då tolkas 

som en jakt på jaget genom bekräftelse av självbilden i det sociala samspelet med partnern. 

Att inta rollen som hjälparen eller fixaren skapar en känsla av välbehag samtidigt som de 

egna problemen glöms bort. Hur denna process utspelade sig för kvinnorna i studien kan 

beskrivas genom begrepp från den symboliska interaktionismen.  

 

Huvudtolkningen för temat från den fördjupade tolkningen Överinvolverad i partnern går i 

linje med begreppet rollövertagande från den symbolsika interaktionismen. Genom att 

kvinnorna satte sig in i partnerns perspektiv, som representerade den signifikante andre och 

var således en betydelsefull person i kvinnornas liv, kunde de se saker ur partnerns perspektiv 

vilket bidrog till förståelse, omtanke och ansvarskänslor för partnern. Precis som Charon 

(2010:111) beskriver det så kräver kärleksrelationer rollövertagande. För dessa kvinnor gick 

rollövertagandet  dock för långt och slog i stället över till en destruktiv egenskap då de blev 

så överinvolverade i partnern så att de försummade sig själva och sina egna behov på vägen.  

 

Vidare kan temat Negativ känslomässig påverkan från den fördjupade tolkningen beskrivas 

med begreppet definitionen av situationen. Kvinnornas känslor skapades utefter hur de 

definierade den givna situationen. De såg det som deras plikt att ta hand om och ansvara för 

partnern till den grad att de förbisåg de negativa konsekvenserna som detta medförde för dem 

själva. Framtiden spelar en stor roll i individers definitioner av situationer och eftersom 

kvinnorna var mycket oroliga över hur männens beteende och humör skulle se ut i framtiden 

skapade detta en hel del oro och stress hos kvinnorna. Denna oro och skam resulterade till 

slut i stressrelaterade symptom som även för vissa av kvinnorna kom att bli psykosomatiska.  

 

Huvudtolkningen för temat Hämmande av den egna identiteten från den fördjupade 

tolkningen grundar sig i isolering från omgivningen och anpassning till partnern. Kvinnorna 

blev i relationen slutligen isolerade från sin omgivning, de valde att inte berätta för andra om 

relationen eller inte ta med partnern på aktiviteter och högtider. Detta på grund av 
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skamkänslor inför vad andra skulle tycka och tänka om dem. Detta går i linje med den 

symboliska interaktionismens begrepp om spegeljaget. Då kvinnorna var rädda för vad andra 

skulle tycka skulle det påverka hur de uppfattade sig själva och sin identitet. Detta genom att 

de först skulle föreställa sig hur andra ser på dem, därefter skapa sig en bild om deras 

uppfattning, för att därefter internalisera uppfattningen och bilda sin självkänsla i linje med 

den inbillade uppfattningen. Detta skulle påverka kvinnornas självkänsla och identitet då 

självuppfattningen till stor del beror på hur vi uppfattar omgivningens reaktioner och hur våra 

idealiserade självbilder speglas tillbaka till oss.   

 

Diskussion 

 

Teoretisk och begreppslig referensram i relation till resultat 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen för denna studie har varit behjälplig för att 

förstå fenomenet och upplevelsen av att vara medberoende till en missbrukande partner. 

Huvudtolkningen Att förlora sig själv i den andre kan härledas till Jonas Stier och Giddens 

tankar om identitets - och relationsskapande i det senmoderna samhället. Jag menar inte att 

det senmoderna samhället nödvändigtvis gör att man hamnar i destruktiva 

beroendeförhållanden men det kan medföra problematiska sociala förhållanden vilket kan 

leda till att människor söker sig till någon form av meningsskapande tillflykt. Detta kan 

naturligtvis se ut på många olika sätt. Någon kanske överarbetar och förlorar sig själv i det, 

en annan kanske tränar för mycket och en tredje kanske är beroende av bekräftelse via sociala 

medier. För kvinnorna i studien handlade det om att förlora sig själv i en annan människa. Jag 

valde Stier och Giddens teorier på grund av att de är omfattande och utpräglade kring sociala 

relationer och identitetsskapande i det senmoderna samhället och gör de således applicerbara 

för de flesta sociala relationer, särskilt problematiska sådana. Den symboliska 

interaktionismen var behjälplig för att i detalj beskriva processerna i den meningsskapande 

interaktionen mellan kvinnorna och deras partner. Resultatet går även i linje med de olika 

definitionerna av vad medberoende innebär och hur det kan upplevas. Begreppet definieras 

på olika sätt men gemensamt för de flesta beskrivningarna är en överinvolvering i en annan 

människa, vilket även blir tydligt i min studie. Resultatet illustreras i modellen nedan.  
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Tidigare forskning i relation till resultatet 

I enlighet med den tidigare forskningen i temat Medberoende och genus visar min studies 

resultat att kvinnornas medberoendeproblematik inte nödvändigtvis behöver hänföras till 

något patologiskt i kvinnornas personlighet. Kvinnor konfirmerar till de normer och den 

kultur som råder gällande hur kvinnor ska bete sig, såsom att vara hjälpsamma och 

omhändertagande. Detta gör att kvinnor även oftare stämplas som medberoende än män 

(Peled & Sacks, 1998, Loring & Cowan, 1997). Resultatet i denna studie visar på att 

medberoendeproblematiken kontinuerligt skapas och formas i den sociala interaktionen, 

vilket går i linje med den tidigare forskningens kritik mot patologiseringen av kvinnornas 

agerande. I jakten på intervjupersoner till min studie var det även tydligt att 

medberoendeproblematiken oftare kan härledas till kvinnor än till män. 

 

Den tidigare forskningen i temat Kritik mot medberoendebegreppet visar att begreppet 

medberoende i mycket av den kliniska litteraturen definieras som en patologi eller 

personlighetsstörning hos individen, vilket gör att personen relaterar till andra på ett osunt 

sätt. Kritik riktas dock mot detta antagande då medberoende inte kan existera utanför det 

sociala samspelet och därmed inte härledas till något patologiskt i den egna personligheten. 

Sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv behöver man i stället ta hänsyn till kontexten och 

den interpersonella miljön som relationen skapas i. Medberoendeproblematiken och 

överinvolveringen i andra kan i stället härledas till den specifika kontexten i vilken relationen 

skapas (Loring & Cowan, 1997). Resultatet i denna studie visar också att för att få förståelse 

för medberoendeproblematiken och överinvolveringen i andra , behöver man se den ur ett 

interaktionistiskt perspektiv utifrån den sociala kontexten den skapas i, då den inte kan 

existera på egen hand.  

 

Förlora 
sig själv i 
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Överinvolvering i 
partnern 

Negativ 
känslomässig 

påverkan 

Hämmande av 
den egna 
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Temat Den medberoendes känslor och beteenden från den tidigare forskningen visar att 

missbruksproblematiken leder till en hel del olika negativa känslor hos den anhöriga. Vanligt 

förekommande känslor var stress och oro där anhöriga ofta försattes i ett långvarigt stressfyllt 

skick (Orford et al, 2010). En stor stressfaktor var ofta oro för missbrukarens fysiska och 

psykiska hälsa i kombination med oroligheter kring hur man skulle bibehålla relationer av 

god kvalitet. Den tidigare forskningen visar att kvinnorna inte kunnat tala om problemet och 

relationen med sin missbrukande partner men andra då de varit oroliga för att förstöra 

familjens rykte (Orford et al, 2013). Detta återfinns även i denna studies resultat i temat 

Negativ känslomässig påverkan där känslor av stress, oro och skam var vanligt 

förekommande.  I den tidigare forskningen beskrivs även känslor av ångest, depression och 

skuld vilket inte framkom i denna studie. Vidare beskrivs i den tidigare forskningen en 

ambivalens i förhållandet till missbrukaren då denne inte gick att lita på där konflikter med 

inslag av aggressivitet och våld kunde förekomma. Denna ambivalens går i linje med min 

studies resultat då kvinnorna ofta var oroliga för vilket humör partnern skulle vara på. Dock 

beskrivs i min studie inte inslag av våld.  

 

I den tidigare forskningen beskrivs även att kvinnorna kände ett ansvar för den missbrukande 

partnerns liv och hälsa vilket kunde resultera i att de på olika sätt använde olika strategier för 

att försöka kontrollera partnerns beteenden (Peled & Sacks, 2008). Även detta går i linje med 

denna studie och kan hänföras till temat Överinvolvering i partnern.  

 

Något som inte representeras i den tidigare forskningen men som framkommer i min studie är 

anpassning och isolering vilket leder till försummelse av de egna behoven och således 

hämmande av den egna identiteten. Här fyller min studie en lucka då detta inte representeras 

i den tidigare forskningen som jag tagit del av.  
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Bilagor  

 

 

Intervjuguide 

 
 

 

 

Bakgrund  

 

 

Berätta om din livssituation, upplevelsen av att leva med en missbrukande individ   

 

 

Känslor och beteenden  

 

 

Påverkan på vardagen 

 

 

Påverkan på det sociala & andra relationer  

 

 

Förändring övertid  

 

 

Beskriv vem du är idag & hur det har påverkat dig i efterhand?  
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Informationsbrev 
 

 

 

Hej!  

 

Jag läser för tillfället Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete i form av en kandidatuppsats vilket innebär att jag gör en 

omfattande studie. Jag har valt att forska om missbruk och individer som levt tillsammans 

med någon som har ett beroende eller missbruksproblematik.  

 

Jag söker nu kvinnor som levt tillsammans med någon som haft ett missbruk, det kan vara 

alkohol eller droger eller blandmissbruk. Syftet med min studie är att undersöka hur en sådan 

relation kan upplevas ur den anhörigas perspektiv och hur det påverkar denne. Min intention 

är att öka kunskapen om hur sådana relationer ser ut och hur de upplevs. Jag finner att det är 

viktigt att öka förståelsen både för allmänhetem men även för samhället i stort.  

 

Undersökningen kommer att utföras genom intervjuer. Varje intervju sker enskilt där varje 

intervjuperson själv väljer tidpunkt och plats för intervjun då det är viktigt att deltagaren 

känner sig bekväm. Intevjun beräknas ta ca 60 min. Jag kommer enbart att utgå från större 

teman i intervjun då tanken är att du som deltagare ska ha möjlighet att tala fritt om sådant du 

anser är betydelsefullt och värt att nämna. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och 

du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun spelas in i syfte att senare 

förenkla sammanställningen av resultatet. När arbetet är slutfört kommer alla uppgifter att 

raderas. Vidare är man som deltagare helt anonym vilket innebär att inga uppgifter som kan 

avslöja vem någon är kommer att vara med i det färdigställda materialet.  

 

Inervjuerna behöver utföras under kommande veckor. Den färdigställda uppsatsen kommer 

att finnas tillgänglig vid arbetets slut och du är då välkommen att ta del av och läsa den.  

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

 

Sonja Ivkovic  

Mälardalens Högskola  

Tel: 073 525 08 49  

 

Handledare: Hans Ekholm  

Mälardalens Högskola  

Tel:   
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