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Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Per Carlson som med värme kommit med konstruktiv 

kritik samt stöttat och väglett oss under hela forskningsprocessen. Det har varit till stor hjälp för 

utformningen av denna uppsats. Vi vill även tacka de informanter som deltagit i studien och delat 

med sig av sina erfarenheter, och som därmed gjort denna studie genomförbar. Slutligen vill vi 

tacka våra nära för att de kommit med viktiga synpunkter och funnits där för oss när arbetet känts 

tungt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

The present study entitled ”Living in silence without knowledge” presents and analyses the 

life stories by some persons living in close relations to relatives with drug abuse or mental 

disorder. The study is drafted by Elin Edman and Elina Hedin. Previously the main interest in 

society has been focused on the individuals suffering from mental disorders or being 

dependent on various substances. The particular social situation of co-dependence has in the 

past been dealt with in certain research studies but only recently become an issue of public 

discourse, lifting up the distress endured in silence by the e.g. family members and people 

around the addicts. The present study wanted to investigate whether if and how the 

understanding of the role of co-dependent facilitated the coping with and improvement of the 

existing situation. Five persons older than 18 years with experience of living close to an 

addict and/or mentally ill person were interviewed and asked to tell their life stories. In 

analyzing the information obtained the two theoretical perspectives of coping and the sense of 

coherence were taken into account. The present study shows that the participants of this study, 

by achieving an understanding of their acting as co-dependent and thereby their impact on the 

situation, made them change their behavior and relation both to the dependent and the social 

circumstances. In general the changes made, resulted in better life conditions for the whole 

social group and often real improvements for the victim of co-dependence. 

 

Keywords: codependent, dependent, mental illness, coping, sense of coherence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Sammanfattning 

Denna studie, “Att leva ovetandes i det tysta”, är skriven av Elin Edman och Elina Hedin och 

handlar om personer som har varit medberoende. Medberoende är ett omdiskuterat begrepp 

inom vetenskapen, men har tidigare inte haft så stort fokus i samhället. Istället har fokus legat 

på exempelvis missbrukare eller psykiskt sjuka, men inte på deras anhöriga som också är 

drabbade. Syftet med denna studie är att ta reda på om insikten om att vara medberoende, kan 

få anhöriga att hantera sin livssituation och relationen till den beroende och/eller psykiskt 

sjuka annorlunda. För att ta reda på detta har fem livsberättelser hållits med personer över 18 

år som har varit medberoende till någon med en beroendeproblematik inom alkohol eller 

narkotika, och/eller till en person med psykisk ohälsa. De två teorier som användes för att 

förklara resultatet är känslan av sammanhang samt copingteorin. Det resultat studien visade är 

att insikten om att vara medberoende fick alla informanter att hantera både sin livssituation 

och relationen med den beroende och/eller psykiskt sjuka annorlunda. Detta kunde bland 

annat ta sig till uttryck genom att man valde att bryta kontakten med den beroende och/eller 

psykiskt sjuka, för att förbättra livssituationen, eller ändra sitt eget beteende i syfte att hantera 

relationen bättre. 

 

Nyckelord: medberoende, beroende, psykisk ohälsa, coping, känslan av sammanhang. 
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1. Inledning 

 

(...) jag brukar kalla det lite för guldfiskbeteendet, för varje varv så tänker man men nu 

kommer det säkert bli bra, nu kommer det säkert bli bra, men så blir det inte det, men 

ändå så förlorar man aldrig hoppet. Det är som att alltid gå omkring med ett falskt 

hopp.  

Djävulsdansen 2014 

 

Ett stort hälsoproblem idag är beroende av droger av olika slag, som exempelvis alkohol, 

narkotika och lugnande eller smärtstillande medel. Ungefär 300 000 personer i Sverige 

beräknas vara alkoholberoende, ca 65 000 personer är beroende av läkemedel och ungefär 30 

000 är beroende av tung narkotika (SOU 2011:35, s. 20). Till varje missbrukare uppskattas 

fyra till fem närstående personer som berörs direkt eller indirekt av sjukdomsförloppet och 

blir således medberoende (Björk, Loiske Björkman & Swensån Retzman 2010, s. 1). Ett annat 

förekommande hälsoproblem som media har belyst och som sägs växa sig allt större i 

samhället, är att fler människor lider av psykisk ohälsa. Enligt Svenska Dagbladet (SVD) har 

det skett en ökning med knappt tio procent under de senaste tio åren (Mellgren 2013). Hösten 

2014 sändes en dokumentärserie om medberoende, Djävulsdansen, i SVT. Serien lyfter fram 

personer som oftast finns i missbrukarens omgivning, men som sällan får uppmärksamhet. 

Det är de personer, vars beteende påverkats negativt av någon annans destruktiva levnadssätt 

och som oftast lider skamfullt i tystnad, de så kallade medberoende. Oavsett om en person 

lever med någon som drabbats av en sjukdom, lider av psykisk ohälsa, tampas med någon 

form av missbruk eller har ett annat destruktivt leverne, är den personen en anhörig som löper 

risk för att hamna i en medberoendeställning (SVT 2014). Det var denna dokumentärserie 

som väckte intresse för vårt uppsatsämne och att vidare studera fenomenet medberoende.  

 

Samhället har sedan länge haft fokus på att hjälpa utsatta människor som exempelvis drabbats 

av psykisk ohälsa eller hamnat i ett drogberoende. De som jobbar inom socialt arbete möter 

en stor variation av individer och familjer som är i behov av stöd och rådgivning. För att 

hjälpa och stötta enskilda personer och familjer som är alltför utsatta för att klara sitt dagliga 

liv, finns det kommunala verksamheter som har möjlighet att använda sig av 

myndighetsutövning, som exempelvis socialtjänsten. Förutom detta finns det även andra 

sociala verksamheter, till exempel olika behandlingsprogram och självhjälpsgrupper som är 
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till för att hjälpa missbrukare att bli fri från sitt beroende. Detta visar på att huvudfokus i de 

flesta fall läggs på den som missbrukar. Det vår studie vill belysa är att om en person hamnat i 

missbruk, drabbas även de personer som finns i dennes omgivning. Missbruket går från att 

vara en sjukdom som drabbar individen till att bli en sjukdom som drabbar hela familjen. Det 

är därför viktigt att se till helheten och även lyfta fram de personer som lever vid sidan om 

någon med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Även dessa personer behöver få 

chansen att bearbeta sina egna problem och känslor som uppstått i en sådan relation. Vi finner 

att det hittills har satsats mycket på att återanpassa missbrukaren till ett samhällsanpassat liv, 

medan de medberoende som inte har ett lika synligt avvikande beteende “glöms bort”. Idag 

ser vi dock att det växer fram fler stödgrupper och verksamheter riktade till anhöriga, vilket 

visar på att bara för att dessa individer inte har ett utåt sett avvikande beteende, innebär det 

inte att dessa inte är i stort behov av stöd och behandling.  

 

Så vitt vi vet är det ingen annan än missbrukaren själv som kan bryta sitt beroende. Det är 

oerhört betungande för en medberoende att se personen de älskar lida och fara illa, utan att 

kunna hjälpa och skydda denne. I många fall kan det snarare vara så att ens 

medberoendeställning stjälper mer än vad den hjälper. På grund av detta anser vi det vara 

viktigt att lyfta fram och utreda medberoende och deras möjligheter att hantera sin 

livssituation. Detta för att se ifall det sker genom en psykisk och beteendemässig förändring, 

som kan leda till ett mer hälsosamt liv för dem själva och bättre klargöra relationen till den 

beroende och/eller psykiskt sjuka. I vår studie vill vi lägga tyngdpunkten på vad det innebär 

för en person att komma till insikt om sin medberoendeställning. Förändrar det relationen till 

den man är medberoende till och/eller insikten om sin egen verkliga roll? Finns det några 

strategier som är bättre än andra för att hantera sitt medberoende? Det är dessa frågor som 

leder in oss till valet att i vår uppsats närmare undersöka begreppet medberoende. Hur 

medberoende upplevs och definieras av personer som har befunnit sig i en 

medberoendeställning, och om de anser att insikten om deras medberoende på något sätt 

förändrat deras livssituation till det bättre.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med vår studie är att ta reda på om insikten om att vara medberoende 

kan få anhöriga att hantera sin livssituation och relationen till den beroende och/eller psykiskt 
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sjuka annorlunda. Det vi vill uppnå med vår studie är att bilda oss en uppfattning om insikten 

att vara medberoende ger upphov till olika nya och mer effektiva copingstrategier hos de 

anhöriga, som underlättar hanteringen av den situation de befinner sig i för att göra den mer 

begriplig. Med begriplig menar vi att personen i fråga genom insikten om sitt medberoende, 

får ett annat synsätt på sin egen roll och sitt beteende. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

 Har information och större medvetenhet om sin egen medberoendeställning medfört 

förändringar i synen på sin egen roll, och vilken betydelse har det haft för relationen till 

den beroende och/eller psykiskt sjuka?  

 Har de medberoende använt sig av olika strategier för att hantera sin livssituation, i så fall 

vilka? Och har dessa gjort livssituationen mer begriplig?  

 

2.1. Avgränsning 

För att avgränsa vår studie har vi valt att enbart rikta in oss på personer som har varit 

medberoende till närstående med psykisk ohälsa och beroendeproblematik av alkohol eller 

narkotika. Detta för att det skulle blivit för omfattande att undersöka medberoende generellt. 

Vi ser heller inte att våra resultat skulle påverkats väsentligt om vår studie även hade 

inkluderat andra former av medberoende, som exempelvis till fysiskt sjuka. Vår studie har 

också avgränsats genom att vi utgår från teorin om känslan av sammanhang och 

copingperspektivet istället för att helt förutsättningslöst utgå från empirin.  

 

2.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av nio avsnitt och börjar med en inledning som kort tar upp fakta om 

uppsatsens övergripande ämne och problemformulering. Därefter följer en beskrivning av 

studiens syfte, frågeställningar, avgränsning och arbetsfördelning. För att tydliggöra för 

läsaren de centrala begrepp som studien använder sig av; medberoende, missbruk och 

beroende samt hälsa och psykisk ohälsa, är avsnitt tre en begreppsbeskrivning. Där får läsaren 

en djupare förståelse för begreppens innebörd och hur de i fortsättningen av studien kommer 

att definieras och användas. Uppsatsen tar sedan upp studiens teoretiska utgångspunkter, vilka 

är teorin om känslan av sammanhang och teorin om coping. Efter detta beskrivs tidigare 

forskning som gjorts om fenomenet medberoende och teorierna. Forskningen på området är 

väldigt brett, och det finns ett flertal avhandlingar som studerar medberoende med olika 

ingångar som exempelvis genus och hälsa. Därför har avsnittet delats upp i olika teman för att 
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underlätta för läsaren vilka delar av forskningsfältet vår studie valt att lyfta fram. Studiens 

tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet tas upp i avsnittet om metod som 

även innefattar etiska aspekter och urval. Resultat och analys delas sedan upp i två olika 

avsnitt i syfte att tydliggöra för läsaren vad studien kommit fram till, och därefter hur det 

resultatet ställs gentemot teorierna. Efter detta följer en diskussion och slutsats för att visa vad 

studien kommit fram till och förslag ges på vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en 

kritisk reflektion kring några av studiens delar. 

 

2.3. Arbetsfördelning 

Vi har fördelat arbetet i denna uppsats på så sätt att vi tillsammans diskuterat fram studiens 

ämne, syfte, frågeställningar, metod och teorier. Under processens gång delade vi upp de olika 

inledande avsnitten mellan oss, därefter gick vi igenom dessa och justerade de tillsammans. 

Resultat, analys, diskussion och slutsats har vi suttit och skrivit tillsammans mening för 

mening. De fem intervjuerna genomfördes tillsammans, där Elin Edman antecknade frågor 

under tiden. Däremot hade vi tillsammans, innan intervjuerna genomfördes, förberett ett antal 

frågor utifall att någon informant skulle känna sig obekväm med den tänkta intervjuformen. 

Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp, så Elin Edman transkriberade två och Elina 

Hedin tre av dem. Alla transkriberingar har dock lästs, samt lyssnats igenom av båda för att 

försäkra oss om att inget viktigt fallit bort.  

 

 

3. Begreppsbeskrivning  

I detta avsnitt presenteras och förklaras de centrala begreppen för denna studie i syfte att ge en 

tydligare beskrivning av de sociala kontexter vi undersöker. Eftersom begrepp kan definieras 

olika beroende på vilket sammanhang de används i och vilka som använder dem, vill vi 

tydliggöra vilken definition det är vi utgår ifrån. De centrala begreppen är medberoende hos 

närstående, missbruk och beroende av alkohol eller narkotika, samt hälsa och psykisk ohälsa. 

Anledningen till att vi valt att även ta upp och definiera missbruk, beroende, hälsa och psykisk 

ohälsa är för att de lämpar sig till vår avgränsning. Skillnaden mellan missbruk och beroende 

tas upp för att tydliggöra problematiken hos de personer våra informanter är medberoende till. 

Vi ville ha med en definition av hälsa och psykisk ohälsa eftersom dessa är breda begrepp, 

och som oftast har olika betydelser för personer.  
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3.1. Medberoende  

Medberoende är ingenting som syns utanpå en människa, samtidigt som dess kännetecken 

oftast går att finna hos andra människor som inte klassas som medberoende. Några av dessa 

kännetecken kan vara tvångsmässig kontroll, svårigheter att lita på andra, att prestation är vad 

som räknas, att man låter sig styras av krav som finns i den sociala kontexten och anpassar 

sina inre tankar och sitt handlande till omgivningen. Sammantaget kan en medberoende 

person beskrivas som någon som låtit sig påverkas och anpassat sig till den beroende och/eller 

psykiskt sjuka. Den medberoende försöker i sin tur kontrollera beteendet hos den person som 

den är medberoende till. Vid beskrivning av dessa karaktäristiska drag är det många personer 

som känner igen sig, även om de själva inte är drabbade. Det som skiljer en medberoende från 

en icke medberoende, är att den förstnämnda uppvisar de flesta karaktäristiska dragen 

samtidigt i en viss given situation. Dock är det inte lätt att formellt diagnostisera någon som 

medberoende, vilket kan förklara det faktum att många lever ovetandes i tystnad. (Beattie 

1992, s. 44, 47; Hellsten 1998, s. 53-64) 

 

Medberoende är ett omdiskuterat begrepp och i nuläget finns det ingen vedertagen definition 

som tydligt beskriver vad som innefattas med medberoende. Däremot finns det mycket 

litteratur om begreppet, där det görs försök att beskriva vissa symtom, mönster och beteenden 

som kan användas för att definiera medberoende (Palmblad 2013, s. 12-13). Begreppet 

medberoende kommer från den engelska termen codependency och myntades i USA. 

Begreppet användes först inom alkoholistvården på 1970-talet. Dåtidens beskrivning av 

medberoende gav en bild av alkoholisthustrun som helt gav avkall på sina egna behov för att 

istället tillgodose behoven hos den missbrukande mannen. När insikten om att personer i den 

beroendes omgivning också påverkades, ansågs det först och främst vara de som levde i nära 

relation till den beroende som drabbades värst, och försattes i en “akut kris”. Senare kom även 

andra närstående som släktingar, vänner och kollegor att räknas in. Idag vet vi också att den 

tidigare bild som rådde inte stämmer in på det moderna samhället, där det också kan vara 

kvinnan som har alkoholproblem och mannen (eller annan partner) som står bredvid som blir 

medberoende (Beattie 1992, s. 31-32; Hellsten 1998, s. 31, 52). 

 

3.2. Missbruk och beroende  

Det görs en skillnad mellan missbruk och beroende. Ett missbruk kan utvecklas successivt av 

att en individ exempelvis brukar alkohol och/eller narkotika. Det är svårt att avgöra när det 

sker en övergång från ”vanligt”, socialt accepterat bruk till missbruk. Oftast märks missbruket 
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när användningen av substansen i fråga övergår till att det börjar ge synbart och hälsomässigt 

skadliga effekter för brukarna, som påverkar deras liv på ett negativt sätt. Det kan gälla både 

sociala problem och fysiska skador. Att vara beroende innebär att en person brukat 

exempelvis alkohol under en längre tid, samtidigt som mängden i de flesta fall ökar med tiden 

för att ge önskad effekt. En person som är beroende av till exempel alkohol har, till skillnad 

från någon som ”enbart” missbrukar substansen, förlorat kontrollen över att styra sitt intag. 

Det kontinuerliga drickandet och de stora mängderna leder snart för den som är beroende 

även till både fysiska och psykiska men. Många har exempelvis svårigheter med att sluta 

dricka, även om både viljan och avsikten om att avstå, om så bara några dagar, finns. 

(Agerberg 2004 s, 33-37; Helmersson Bergmark 2011, s. 386-387) 

 

3.3. Hälsa och ohälsa 

Hälsa är ett svårtolkat begrepp, och innefattar både psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk ohälsa 

kan i sin tur omfatta en rad olika problem och symtom som kan kännetecknas av 

kombinationen av “onormala” tankar, känslor, beteende och relationer gentemot andra. 

Depression, schizofreni, bipolär sjukdom och psykiska störningar är bara några exempel på 

psykisk ohälsa (WHO 2014 A). En person anses vara vid god hälsa när det fysiska, mentala 

och sociala välmåendet har en övergripande positiv överensstämmelse (WHO 2014 B). 

 

3.4. Vår tolkning av definitionerna 

I fortsättningen av denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppen psykisk ohälsa och 

beroende med ovanstående innebörd, när vi talar om de personer vars anhöriga är 

medberoende. Begreppet beroende är mer grundläggande för vår studie än missbruk eftersom 

de anhöriga som vi intervjuat har levt med någon med beroendeproblematik.   

 

 

4. Teori 

I den här studien utgår vi från två teorier som båda ser till människans sätt att hantera olika 

svårigheter i livet och kunna förstå sig på det som sker i omgivningen. Har en människa 

starkare känsla av sammanhang är det lättare för denne att se på livshändelser som hanterbara, 

begripliga och meningsfulla. Detta kan i sin tur leda till att vi skapar bättre förmågor att 

bemöta nya svårigheter i livet (Antonovsky 2005). Hur vi människor gör för att hantera en 

händelse, och vilka verktyg vi finner vara hjälpsamma, skiljer sig åt från person till person. 
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Däremot går det att finna att människor antingen är mer problem- eller känslomässigt 

fokuserade i tillvägagångssättet att ta sig an en påfrestande situation (Kelso, French & 

Fernandez 2005; Brattberg 2008).  

 

4.1. Känslan av sammanhang 

Teorin om känslan av sammanhang förkortas som KASAM. För att förstå denna teori behöver 

vi först känna till det salutogenetiska synsättet, vilket går ut på att istället för att se på 

människor som antingen friska eller sjuka är det mer lämpligt att se det som ett kontinuum av 

hälsa - ohälsa. Detta för att vi alla kan klassas som friska på något sätt så länge det finns liv i 

oss, samtidigt som vi alla kommer att dö någon gång. Det salutogenetiska synsättet handlar 

om att undersöka var en enskild person befinner sig på detta kontinuum vid en given tidpunkt. 

Synsättet bidrar också till att vi ser till de olika faktorer som får oss att röra oss mot polen 

hälsa på kontinuumet. En viktig faktor för att upprätthålla sin position på kontinuumet hälsa - 

ohälsa är känslan av sammanhang. Detta är även viktigt för att vi ska kunna fortsätta röra oss 

mot den friska polen (Antonovsky 2005, s. 28, 31, 42). Teorin om KASAM lämpar sig för vår 

studie genom att den inte ser på människor som antingen frisk eller sjuka. Fokus ligger istället 

på att hälsa och ohälsa ser olika ut, beroende på var i livet vi befinner oss. Detta utgör en 

utgångspunkt för vår studie som syftar till att undersöka ifall de medberoendes insikt om sitt 

medberoende, kan upplevas som en känsla av sammanhang och därmed bidra till en faktor 

som gör att de rör sig mot den friska polen på kontinuumet.  

 

De tre centrala temana inom känslan av sammanhang är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Att en individ har en stark känsla av sammanhang innebär att personen har 

höga känslor av de tre föregående komponenterna. Begriplighet innebär hur man upplever 

inre och yttre stimuli, samt om stimulin betraktas som sammanhängande och ordnad 

information snarare än slumpmässig och kaotisk. Personer med hög känsla av begriplighet 

väntar sig att de stimuli de kommer möta i livet är förutsägbara eller att de åtminstone går att 

förklara om de kommer som överraskningar. Dessa personer har även förmågan att göra icke 

önskvärda stimuli som exempelvis misslyckanden, död eller krig begripbara. Hanterbarhet 

handlar om i vilken utsträckning man upplever att det finns resurser till ens förfogande, för att 

på så sätt kunna möta krav som ställs av olika yttre och inre stimuli. För personer med svag 

KASAM innebär det till exempel att om de har råkat ut för olyckliga saker i sitt liv förutsätter 

de att det alltid kommer fortsätta så. Personer med stark KASAM däremot ser det som händer 

i livet som utmaningar de kan möta och erfarenheter att hantera. Meningsfullhet kan ses som 
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motivationskomponenten då det handlar om till vilken grad man känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Personer med stark KASAM upplever flera viktiga områden i livet 

som är känslomässigt betydelsefulla för dem, medan personer med svag KASAM kanske 

upplever att bara något område i livet är viktigt. (Antonovsky 2005, s. 43-46) 

 

Föregående del av teorin understryker på det stora hela att personer med stark känsla av 

sammanhang även kan ta sig an svåra situationer med bättre begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Detta teoretiska synsätt lämpar sig för vår studie som ser till hur personer 

hanterar olika, och oftast svårbegripliga situationer i livet. Genom att studera om och hur 

medberoende personer påverkas av insikten om sitt medberoende, kan vi utifrån teorin se om 

en starkare upplevd känsla av sammanhang utgör en betydande faktor för medberoende 

personers tillvägagångssätt för att hantera sin livssituation. 

 

Livserfarenheter är en starkt bidragande del till att forma människors känsla av sammanhang, 

och detta börjar redan under barnets första år. Den eller de personer som tar hand om barnet 

under dess tidiga år är de som skapar barnets livserfarenheter och därmed formar barnets 

KASAM. Allt eftersom väger också andra faktorer in, som exempelvis vänner och skolan. 

Tonåren utgör för många en omvälvande period, då man befinner sig mellan barndomen och 

vuxenlivet, och det är många förändringar som sker. Erfarenheterna från barndomen och 

tonåren förstärks eller försvagas i och med att en person blir vuxen, och bland annat hittar sin 

sociala roll samt ett arbete. Detta gör att ens plats på kontinuumet av känslan av sammanhang 

blir mer eller mindre slutgiltig under det tidiga vuxenlivet (Antonovsky 2005, s. 139, 141, 

147). Med denna utgångspunkt kan vi i vår studie ta reda på om de medberoendes 

erfarenheter under de olika perioderna i livet har format deras känsla av sammanhang.  

 

4.2. Coping 

Copingteorin kompletterar teorin om känslan av sammanhang genom att ge en tydlig 

beskrivning av de strategier och resurser vi individer oftast tar oss till i situationer som, 

åtminstone till en början, överstiger våra förmågor. 

 

Copingteorin liknar den om känslan av sammanhang, genom att den handlar om individers 

förmåga att hantera och klara av situationer, problem eller påfrestningar som de kan komma 

att ställas inför. Det handlar om att kunna leva med känslor av osäkerhet och oro, och de 
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strategier vi tar oss till för att hantera yttre och inre krav (Brattberg 2008, s. 9-10). Teorin 

lämpar sig för många områden eftersom få människor går igenom ett helt liv utan att stöta på 

påfrestande situationer som ställer krav på en. Därmed har även människans möjlighet till 

förmåga att hantera svårigheter i livet och ta sig igenom kriser alltid funnits och varit av vikt. 

 

Många får höra att lidande och inre kaos är något vi måste lära oss att leva med. Hur detta ska 

gå till är det dock få som har ett svar på, vilket försätter många i en känsla av tomrum 

(Brattberg 2008, s. 6). Teorins sätt att belysa individers inre smärta och lidande lämpar sig för 

vår studie som lyfter fram de som oftast lever i det tysta vid sidan av någon som missbrukar 

eller lider av psykisk ohälsa. Dessa kanske inte har några fysiska skador som syns utanpå en, 

utan tampas snarare med ett inre kaos och lidande. Oavsett vilken smärta vi har att göra med, 

måste vi hitta de rätta verktygen för att kunna hantera situationen i syfte att uppnå ett bättre 

välmående. 

 

Folkman och Lazarus processmodell av coping som beskrivs av Kelso, French & Fernandez 

(2005) utgör ytterligare en faktor som gör copingteorin användbar för vår studie, då det passar 

den metod vi använt oss av för att få fram material. Vår studie lägger störst fokus på de 

medberoendes upplevelser av sin livssituation, snarare än allvarlighetsgraden av situationen 

som de finner påfrestande. Enligt processmodellen av coping är det nämligen inte själva 

händelsen och dess svårighetsgrad i sig som är det väsentliga, utan det är hur vi upplever 

händelsen. Ett av modellens nyckeldrag är att hänsyn bör tas till att individers 

bedömningsförmåga av samma händelse kan skilja sig åt markant, bland annat för att vår 

mentala status skiljer sig åt och i sin tur avgör hur stark copingprocessen kan bli hos oss 

(Kelso, French & Fernandez 2005, s. 3-4). I slutändan blir vår copingförmåga avgörande för 

hur mycket vi tillåter oss påverkas av det som utgör ett hinder för oss (Brattberg 2008, s. 9-

10). Genom att vår studie lämnar det öppet för de deltagande att själva definiera medberoende 

och hur insikten om att vara medberoende har påverkat dem, följer vår studie ett av 

nyckeldragen av processmodellen. Den belyser det faktum att varje individ besitter olika 

copingförmågor och använder sig av olika strategier och/eller resurser för att hantera de 

svårigheter som de stöter på. 

 

Utifrån processmodellen finns det två tillvägagångssätt som vi oftast följer i vårt försök att 

hantera en svår situation. Antingen skapar vi förmågor som hjälper oss att ta oss an det eller 

de problem vi anser vara orsaken till hela situationen, så kallad problemfokuserad coping, 
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eller så använder vi oss mer av en känslomässigt fokuserad coping. Fokus inom den 

copingstrategin ligger istället på att reglera de känslor som uppstår i samband med en 

händelse (Kelso, French & Fernandez 2005, s. 4). Däremot bör vi ha i åtanke att det är svårt 

att bedöma huruvida en copingstrategi är bättre än en annan eftersom de kan ha olika effekt 

vid olika situationer (Brattberg 2008, s. 41-43). Denna del av teorin som belyser individers 

strategiska tillvägagångssätt för att hantera en jobbig situation, ger vår studie en utgångspunkt 

att förhålla sig till, när vi studerar hur de medberoende hanterar de krav som ställs på både de 

själva och relationen till den de lever med. 

 

Personer som haft ”dåliga förebilder” som inte kunnat visa eller lära dem hur vissa problem 

ska hanteras, löper större risk att utveckla sämre copingförmåga. Många med dålig 

copingförmåga kan dock söka stöd hos omgivningen som exempelvis familjen. När familjen 

eller omgivningen inte finns till ens förfogande eller om det är familjen i sig som är 

dysfunktionell och bidrar till den påfrestande situation som en person befinner sig i, resulterar 

det i att denne står ensam kvar med sina problem (Brattberg 2008, s. 9-10). För att hantera en 

svår händelse finns det dock olika copingresurser vi kan skapa för oss själva. Dessa förmågor 

kan ta sig till uttryck i minst fem kategorier; graden av skicklighet för problemlösning, sociala 

nätverk, generella och specifika övertygelser som exempelvis en religiös tro, hälsa och moral, 

samt materiella resurser. Det sociala nätverket är oftast en av de viktigaste resurserna och kan 

vara allt från nära familjemedlemmar och släktingar, till vänner, grannar och olika 

institutioner (Kelso, French & Fernandez 2005, s. 4). 

 

Genom att använda oss av copingperspektivet samt processmodellen av coping, hoppas vi 

kunna se vilka strategier och resurser som individer som tampas med ett kontinuerligt 

påfrestande problem finner mest hjälpsamma. Vi vill även se om dessa strategier kommit att 

ändras i och med insikten om deras medberoende. Till vår studie bidrar teorin med en ökad 

förståelse för hur individer som lever med en inre smärta går tillväga för att ta sig ur sitt 

lidande, alternativt lär sig leva med det.  

 

 

5. Tidigare forskning 

Vid sökning i databaser som Söder Scholar, Science Citation Index och JSTOR på ord som 

medberoende, sense of coherence, coping och codependency fick vi träffar på studier som på 
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olika sätt fördjupat sig i fenomenen. Det vi saknar i forskningen och som vi hoppas vår studie 

ska kunna bidra med är hur de medberoende själva upplever sin situation och roll i relationen 

till den beroende och/eller psykiskt sjuka parten. De studier vi fann som berör coping och 

känslan av sammanhang belyser olika områden, men inte sambandet mellan dessa och 

medberoende. 

 

När det gäller medberoende lyfter större delen av studierna inom forskningsfältet fram 

medberoende som ett kvinnligt fenomen. Däremot är det få studier som analyserat 

medberoende utifrån egenskaper som kan förknippas med femininitet respektive maskulinitet. 

Istället har flertalet studier haft som ingång att kartlägga sambanden mellan kvinnor och 

medberoende utifrån den traditionella synen på kvinnor som vårdgivare. Denna roll som 

kvinnor oftast identifieras med har lett till att många studier fokuserar på just kvinnors 

upplevelser kring att leva med någon eller att vara anhörig till någon med missbruksproblem 

(Dear & Roberts 2002; Naylor & Lee 2011; Peled & Sacks 2008). Även om genus är det 

största området som undersökts inom den tidigare forskningen gällande medberoende, är detta 

inte något vår studie kommer att använda sig av. Dock ansåg vi att det var viktigt att belysa 

termen eftersom den är en central del i den tidigare forskningen. Andra delar av 

forskningsfältet som vi valt att ta del av visar även på att medberoende har blivit ett begrepp 

som är viktigt att ta med i beroendestudier samt att det kan ta sig många olika uttryck. För att 

lättare ge en överblick över det relevanta forskningsfältet, delade vi in de tidigare studierna i 

fyra teman som presenteras nedan.  

 

5.1. Medberoende och dysfunktionella familjer 

Denna del av forskningen tar upp medberoende utifrån dess förekommande karaktäristiska 

fenomen, det vill säga dess egenskaper, struktur och beteenden hos personer som är 

medberoende. Medberoende studeras och förklaras oftast utifrån psykologiska aspekter, men 

det finns även studier som förklarar begreppet som ett tillstånd som uppkommit till följd av 

ojämlikhet i relationerna. Även här utgår man ifrån att medberoende är knutet till det 

kvinnliga könet. (Rusnáková 2014; Wells, Glickauf-Hughes & Jones 1999; Loring & Cowan 

1997)  

 

Ett flertal studier visar att det inte bara är den som missbrukar som skadas av beroendet, utan 

det drabbar även de som lever i relation till den missbrukande. Om en familjemedlem 

missbrukar alkohol eller droger, kommer det på ett eller annat sätt att påverka hela 
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familjesystemet och alla de individer som ingår i det. Familjer där någon missbrukar är eller 

blir oftast vad som benämns dysfunktionella, och därför är det av största vikt att hela familjen 

involveras i behandlingsprocessen. Det är alltså inte enbart den missbrukande som är i behov 

av behandling för att familjesituationen ska upphöra att vara dysfunktionell. (Ranganathan 

2004; Rotunda & Doman 2001; Hurcom, Copello & Orford 2000) 

 

5.2. Medberoende och hälsa 

Medberoende har överlag visat sig vara kopplat till andra hälsofaktorer som stress, 

ätstörningar, depression och borderline-personlighetsstörning. I forskning där medberoende 

ställdes i relation till psykisk ohälsa i form av borderline-personlighetsstörning och andra 

karaktärsdrag för beroende, visade det sig att det fanns ett starkare samband mellan 

medberoende och psykisk ohälsa än medberoende och andra orsaker till beroende. Det 

starkare sambandet för medberoende kan sägas vara ett välkänt förhållande som bland annat 

framgår av det amerikanska DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). (Hoenigmann-Lion & Whitehead 2007; Martsolf, Sedlak & Doheny 2000) 

 

5.3. Känslan av sammanhang 

Den forskning som gjorts inom detta område belyser bland annat känslan av sammanhang 

under olika perioder i människors liv. I studier som undersökt känslan av sammanhang i 

förhållande till depression och ångest hos tonåringar samt möjliga skillnader i kön och ålder, 

visade resultatet att känslan av sammanhang hörde ihop med både depression och ångest. 

Flickor hade i högre utsträckning både ångest och depression medan pojkar i allmänhet hade 

starkare känsla av sammanhang. Det finns därför stöd för salutogenetiska faktorer i 

förhållande till tonåringars känslomässiga hälsa (Moksnes, Espnes & Lillefjell 2012). Det har 

även undersökts om genetiska faktorer och miljöfaktorer från barndomen haft påverkan på 

känslan av sammanhang hos tvillingar i tidig vuxenålder. Resultatet visade att genetiska 

faktorer är betydelsefulla för känslan av sammanhang, samt att det är större chans att få stark 

känsla av sammanhang om man vuxit upp i en stöttande familj (Silventoinen, Volanen, 

Vuoksimaa, Rose, Suominen & Kaprio 2014). Det har också gjorts jämförande studier av 

känslan av sammanhang hos föräldrar till barn med autism och föräldrar till barn som följer 

kurvan för en “normal” utveckling. Studien undersökte även sambandet mellan känslan av 

sammanhang och copingstrategier, och visade på att föräldrar med autistiska barn hade 

svagare känsla av sammanhang samt att de oftare använde sig av en undvikandestrategi 

(Pisula & Kossakowska 2010).  
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5.4. Coping 

De studier som gjorts överlag om coping lyfter fram sambanden mellan coping och hälsa, 

coping och alkoholmissbruk, coping och stress samt hur personer i allmänhet hanterar 

svårigheter i livet, som exempelvis personer som drabbats av HIV/AIDS. I studier som 

undersökt hur personer som drabbats av HIV eller annan obotlig sjukdom som kronisk smärta, 

visade resultatet att det är lättare att hantera sjukdomen om man söker stöd och får grundlig 

information från intresse- och hjälporganisationer. Tilliten för en institution eller verksamhet 

som tillhandahåller stöd och information om den aktuella sjukdomen, var avgörande för om 

man kom att se på sjukdomen som en dödsdom eller något som trots allt går att leva med 

(Watkins-Hayes, Pittman-Gay & Beaman 2012). Studier som undersökt sambandet mellan 

coping och stress visade på att kunskap och tillämpning av olika copingstrategier och resurser, 

kunde fungera som verktyg för att minska stressen. När det rör sig om coping och mental 

hälsa har forskning visat att personer med sämre hälsa och höga stressnivåer blir sämre på att 

finna anpassningsbara copingstrategier. Trots detta har det visat sig att användandet av 

copingstrategier haft en positiv effekt när det gäller att minska negativa symtom som berör 

personers mentala hälsa (Kelso, French & Fernandez 2005; Aldwin & Revenson 1987). 

Studier som koncentrerat sig på coping och alkoholkonsumtion, har funnit att 

alkoholkonsumtion ofta blivit ett sätt att hantera exempelvis stress eller andra svårigheter. 

Exempelvis har individer som känner tillfällig osäkerhet hanterat det genom att använda 

alkohol, vilket i sin tur lett till en ökad risk för utveckling av andra alkoholrelaterade problem. 

Det är dock viktigt att poängtera att resultatet från dessa studier gäller unga personer och inte 

äldre. Dessa studier visar att inte alla copingstrategier kan framställas som något med positiv 

påverkan (Tobin, Loxton & Neighbors 2014).  

 

 

6. Metod 

Avsnittet inleds med att förklara vilken metodansats vi använt oss av, och studiens 

generalisering och trovärdighet. Därefter tar vi upp de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till 

under studiens gång. Avslutningsvis beskrivs det hur vi har gått tillväga för att samla in vårt 

empiriska material och hur vi har resonerat kring urvalet. 
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6.1. Metodologi 

Vi har utgått från ett fenomenologiskt synsätt, vilket innebär att visa på och sammanställa 

betydelsen av flera individers livserfarenheter av ett fenomen. Fokus ligger på att beskriva 

vad informanterna har gemensamt när det kommer till det aktuella fenomenet för att få en 

djupare förståelse för de karaktäristiska drag som förekommer inom det. Syftet med 

fenomenologi är att lyfta fram den universella essensen av fenomenet genom individernas 

erfarenheter (Creswell 2007, s. 57-58). Detta har vi gjort genom att först föra enskilda 

intervjuer med personer som levt som medberoende. Det är då mer sannolikt att vi får en 

djupare kunskap och förståelse för hur medberoende upplevde den situation de befann sig i 

och vilka erfarenheter de har. Vi har även sammanställt informanternas erfarenheter till en 

allmän beskrivning av vad de upplevt i detta sammanhang, för att ytterligare kunna lyfta fram 

fenomenets universella essens. Vidare har vi i vår forskningsprocess använt oss av en 

deduktiv ansats. För vår studie innebär det att vi utgått från våra teorier när vi analyserat vårt 

material. Dock har vi förhållit oss öppna till det som empirin har att erbjuda, istället för att 

mekaniskt dra slutsatser enbart utifrån teorierna. 

 

När det gäller generalisering syftar vi på i vilken omfattning resultatet i studien kan tillämpas 

på andra personer eller fall, än de som ingår i studien. När man inte syftar till att generalisera 

till populationen är det desto viktigare att studien bidrar med ett djup som får läsaren att 

reagera och ge en trovärdighet. Studiens användbarhet och trovärdighet bedöms därmed av 

läsaren, och är beroende av huruvida denne anser att den presenterade kunskapen bidrar till en 

ökad förståelse eller insikt om sig själv, sin egen situation eller ett nytt sätt att se på sociala 

sammanhang. (Fejes & Thornberg 2012, s. 218 - 232) 

 

Eftersom medberoende vanligtvis inte tar sig till uttryck genom synliga symtom, kan det vara 

svårt för andra att förstå att någon är medberoende, samtidigt som det kan vara svårt för den 

medberoende själv att inse detta. Medberoende är inte heller ett fenomen som enbart berör 

närstående till beroende och/eller psykiskt sjuka, utan dess karaktäristiska drag går att finna 

hos många. Vår studie kan bland annat bidra med att ge en ökad förståelse för hur fenomenet 

kan ta sig till uttryck hos utåt sett “vanliga” människor. De långa och uttömmande 

intervjuerna som hållits anser vi bidrar till studiens resultat med både djup och trovärdighet. 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie speglas också tydligt i våra frågeställningar 

samtidigt som det görs relevanta kopplingar till dem i analysen, vilket ytterligare visar på en 

trovärdighet men också systematik i studien.  
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6.2. Etiska aspekter  

Vid intervjuer med människor i samband med sociala studier är det ytterst viktigt att ta hänsyn 

till etiska aspekter och inte kränka deras integritet, samt att skydda deras personuppgifter vid 

behandlingen av undersökningsdata (Vetenskapsrådet 2014). Därför har vi innan mötena 

meddelat våra informanter vad intervjun kommer att handla om. De har även informerats om 

att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun, samt att de inte måste svara på frågor 

om de känns obekväma. Vi har också undvikit att ange citat som kan kopplas till personerna. 

För att inte riskera att det transkriberade materialet ska verka nedsättande mot informanterna 

har vi även valt att rätta till de citat som innehåller ett tydligt talspråk med många uttryck som 

“eh”. Dock har vi självklart inte ändrat innebörden i citaten. Faktorer som kan kopplas till 

personerna kommer i citaten benämnas i form av bokstaven X.  

 

Innan mötena med informanterna meddelades de även om studiens syfte och att vi ville 

använda oss av intervjumetoden livsberättelser. Om de kände sig obekväma med att lämna ut 

sina livsberättelser gav vi dem möjligheten till en semistrukturerad intervju. Informanterna 

fick också information om att de i studien kommer behandlas konfidentiellt eftersom 

medberoende kan vara ett känsligt ämne. Dock ger vi, med informanternas godkännande, en 

allmän beskrivning av deras bakgrund i resultatdelen.  

 

6.3. Tillvägagångssätt och insamling av intervjumaterial  

Vår studie söker till att förstå om och hur insikten om ens medberoende haft betydelse för 

livssituationen. Detta genom att exempelvis göra livssituationen mer begriplig, och därför 

ligger utgångspunkten i de medberoendes upplevelser. Därför valde vi att använda oss av 

intervjuer i form av livsberättelser, även kallat narrativ studie, för att samla in material till vår 

undersökning och kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Livsberättelser innebär att personen som blir intervjuad får berätta fritt om sitt liv, ofta med 

start från att hen var barn fram tills idag. Intervjuaren ska inte störa under berättelsens gång 

utan bara lyssna uppmuntrande. I anslutning till livsberättelsen kan intervjuaren ställa 

kompletterande frågor för att få en tydligare bild av berättelsen och för att vara säker på att 

detaljer har uppfattats på rätt sätt (Trost 2010, s. 48-50). Anledningen till att vår studie 

använder sig av livsberättelser är att vi ville ge informanterna chansen att beskriva sin 

verklighet och situationen de har befunnit sig i samt hur de gjort för att hantera den. Detta 

ville vi göra med minsta möjliga påverkan från oss för att ge de så stort utrymme som möjligt.  
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Det är viktigt att ta hänsyn till att intervjuer i form av livsberättelser inte kan betraktas som ett 

samtal som sker på lika villkor för den som blir intervjuad och för intervjuaren. Anledningen 

till detta är för att intervjuaren har tolkningsföreträde och därmed kan ses som en medskapare 

till hur berättelsen formas. Den som blir intervjuad kan i sin tur undvika att berätta något, eller 

säga sådant som hen tror att intervjuaren vill höra (Wigg 2012, s. 201). Två av våra intervjuer 

skedde i mer strukturerad form, vilket kan ha påverkat resultatet för vår studie på det sättet att 

svaren från informanterna bättre överensstämmer med våra frågeställningar, eftersom vi i och 

med strukturerade frågor direkt kunnat “styra” informanterna i den riktning vi önskade. För 

att motverka vår påverkan blev alla informanter väl informerade om studiens syfte och den 

kunskap vi söker till att förstå, vilket gör att vi kan se det som att de två semistrukturerade 

intervjuerna inte skiljer sig speciellt mycket från de övriga. Man kan dock säga att vi har ett 

visst tolkningsföreträde i alla intervjuerna eftersom det är vi som har analyserat materialet. 

Därför ansåg vi att det var viktigt att också ställa kompletterande frågor för att ha förstått 

händelser och detaljer rätt.  

 

Om någon av informanterna skulle känna sig obekväm med att dela med sig av sin 

livsberättelse, hade vi innan intervjuerna förberett konkreta frågor kopplade till våra 

frågeställningar. Två av våra informanter gav inte så uttömmande berättelser som vi hade 

hoppats på, vilket resulterade i att vi fick tillämpa våra förberedda frågor och att intervjuerna 

därmed blev mer styrda. Vid resterande tre intervjuer ställde vi enbart kompletterande frågor i 

slutet av informanternas livsberättelser, för att kontrollera att vi förstått detaljer rätt och för att 

förtydliga vissa saker. Då platserna för intervjuerna valdes ut antingen av informanterna själva 

eller av oss, med hänsyn till att det skulle vara avskilt och lugnt, ägde dessa rum på olika 

platser vid olika tillfällen. Alla intervjuer genomfördes under november månad 2014. Efter att 

intervjuerna genomförts transkriberade vi allt material för att i resultatdelen av vår studie 

kunna återge korrekta citat.  

 

Ett sätt att analysera det material som framkommit är att gå igenom transkriberingarna från 

intervjuerna och markera de specifika teman och/eller citat som visar hur informanterna har 

upplevt fenomenet (Creswell 2007, s. 61). Eftersom vi utgått från den fenomenologiska läran 

är det denna metod vi använt oss av när vi gått igenom vårt material. När vi gick igenom 

transkriberingarna sökte vi efter sådant som kunde kopplas till våra teorier. De teman vi fann 

var; den tidigare relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka, hanterbarhet, 
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brytpunkten och insikten om sitt medberoende, copingstrategier, begriplighet samt relationen 

till den beroende och/eller psykiskt sjuka idag.  

 

6.4. Urval  

Urvalet i denna studie är icke slumpmässigt, vilket innebär att informanterna för denna studie 

valts strategiskt. Fokus ligger därmed på att hitta varierande och unika egenskaper inom den 

givna gruppen. De personer som väljs ut till narrativa studier måste ha personliga erfarenheter 

om det aktuella fenomenet att berätta. Därför passar ett så kallat kriterieurval, som en del i det 

icke slumpmässiga urvalet eftersom alla de personer som ingår i vår studie själva har upplevt 

fenomenet (Creswell 2007, s. 128). Vi kontaktade flera sociala verksamheter för medberoende 

varav en svarade. Genom den kom vi i kontakt med två av våra informanter, medan de övriga 

tre är bekanta till oss. Totalt intervjuades fem personer, varav fyra är kvinnor och en är man. 

De egenskaper vi sökte hos informanterna var att de skulle vara över 18 år, ha varit 

medberoende till någon med ett beroende och/eller som är psykiskt sjuk samt att de skulle 

känna sig bekväma med att dela med sig av sina erfarenheter. Trots att några av dem har 

liknande bakgrunder har alla unika erfarenheter av att vara medberoende och därmed är de 

alla relevanta för studien. Anledningen till att vi ville ha informanter äldre än 18 år är för att 

vi ansåg att det fanns en risk att yngre personer inte skulle ha kommit lika långt i processen att 

bli medveten om sitt medberoende, eller haft tid att bearbeta det tillräckligt. 

 

 

7. Resultat 

I följande avsnitt tar vi först upp en kort bakgrundsfakta om varje informant, för att därefter 

redogöra våra resultat från intervjuerna utifrån sex olika teman. För att ytterligare förenkla det 

hela har vi valt att dela upp rubrikerna hanterbarhet och copingstrategier. Dessa begrepp har 

samma innebörd men vi ser det som att de skiljer sig, beroende på var i livet informanterna 

befann sig. De hanterade situationer på ett sätt när de var medberoende, för att sedan få en 

mer strategisk hanterbarhet efter att de kommit till insikt om sitt medberoende.  

 

7.1. Bakgrundsfakta om informanterna  

Vi har valt att benämna våra informanter som informant 1-5, och nedan följer en kort 

presentation av dem. För att kunna hålla de så anonyma som möjligt har vi valt att enbart 

uppge kön, ungefärlig ålder och vem eller vilka de har varit medberoende till. Några av 
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informanterna har varit medberoende till fler än en. Dock har de valt att inte beskriva alla 

relationer, vilket leder till att dessa inte nämns i resultatet eller analysen.  

 

 Informant 1: Kvinna i 20-årsåldern. Har varit medberoende till sin pappa som lider 

av psykisk ohälsa, samt sin mamma som lidit av depression.  

 Informant 2: Man i 30-årsåldern. Har varit medberoende till sin alkoholiserade pappa 

och även sin mamma som i perioder led av depression och alkoholism.  

 Informant 3: Kvinna i 20-årsåldern. Har varit medberoende till sin alkoholiserade 

pappa, och mamma som lider av psykisk ohälsa. Har även varit medberoende till sin 

sambo som haft ett blandmissbruk av narkotika.  

 Informant 4: Kvinna i 20-årsåldern. Har varit medberoende till sin syster som lider av 

psykisk ohälsa och sambo som haft ett blandmissbruk av narkotika och alkohol.   

 Informant 5: Kvinna i 20-årsåldern. Har varit medberoende till sin alkoholiserade 

pappa.  

 

7.2. Den tidiga relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka 

Relationerna till de beroende och/eller psykiskt sjuka har sett olika ut för informanterna. De 

flesta upplevde att de på det stora hela haft en bra uppväxt även om den kantats av perioder av 

otrygghet. Informant 3 upplevde däremot att relationen i princip varit konstant problematisk, 

dels för att hennes pappa drack ständigt under hennes barndom, samt att han misshandlade 

både henne, hennes syskon och mamman. Därmed upplevde hon att hela hennes uppväxt och 

relationen mellan henne och pappan var väldigt påfrestande. Detta framkommer i följande 

citat.  

 

Det började när jag var liten, pappa drack, utav bara helvete, jobba i restaurang å då 

blir det att man dricker väldigt väldigt mycket liksom… å sen så liksom körde oss när 

han var full, vi satt utan bälte i bilen å då sa han att vi aldrig skulle ha bälte för att vi 

skulle lära oss å bli trygga med honom.  

 

För informant 2 och 5 har visserligen deras pappors alkoholmissbruk också funnits med sedan 

barndomen men det har inte alltid påverkat dem eller relationen till deras pappor negativt. 

Informant 2 beskrev att hans pappa alltid följt med på fotboll och hockey och stöttat honom i 

det, men att det var när pappan drack som han blev en obehaglig person. Pappan slutade 

efterhand att följa med på aktiviteterna och blev därför som en annan person. Informant 5 
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upplever att hennes barndom varit bra på många sätt, trots att hon tycker det är tragiskt att 

pappan drack. Dock såg hon det inte som tragiskt när hon var yngre. Eftersom hennes 

föräldrar var skilda tyckte hon alltid att det var kul att få komma hem till sin pappa, där hon 

fick göra allt som hon inte fick hemma hos sin mamma.  

 

För alla informanterna var den beroendes och/eller psykiskt sjukas levnadssätt något som utåt 

sett skulle döljas. På ytan framställdes familjerna som “problemfria” och det som pågick var 

inget de ens inom familjerna talade om. Informant 1 har levt större delen av sitt liv 

tillsammans med sin mamma, och de har haft skyddade uppgifter på grund av pappans 

psykiska ohälsa. Det var dock ingen som förklarade för henne varför deras situation såg ut så, 

och därför har det alltid funnits en skam kring situationen med hennes pappa. Exempelvis 

gick hon inte till skolan på två veckor när det spridits rykten om hennes pappa. Hon upplevde 

det nämligen som att klasskamraterna hade kommit på hennes hemlighet.  

 

Informant 2 ansåg att det viktigaste i hans familj var att upprätthålla fasaden utåt, så att allt 

skulle verka bra för utomstående. Han beskrev också att det blir en slags allians mellan den 

medberoende och den som missbrukar för att inte avslöja hemligheten. Även informant 3 

beskrev att fasaden utåt var viktig att upprätthålla, vilket gjorde att hon inte insåg från början 

att pappan hade problem. Detta bland annat för att han klarade av sitt jobb, samt att familjen 

bodde i en fin lägenhet och reste mycket. Informant 4 talade också om att upprätthålla en viss 

fasad utåt, dels för att det var skamfullt men även för att skydda sin sambo. Relationen 

kantades därmed mycket av lögner, och informant 4 försökte kontrollera sambons drickande, 

vilket i sin tur ledde till en mycket osund relation för de båda. Informant 5 skämdes för sin 

pappa för att hon upplevde honom som pinsam vid de tillfällen hans drickande gick över styr. 

Nedan följer citat först från informant 2 där han belyser relationen med sin pappa samt från 

informant 5 som beskriver den skam hon kände.   

 

(...) jag är uppväxt i en familj där fasaden va liksom det… viktigaste att upprätthålla 

att det skulle se bra utåt (...) som den här sjukdomen funkar så blir det som en allians 

när medberoende eller då den som försöker överleva och den som missbrukar, att det 

blir som en allians av att jag ska inte avslöja den här hemligheten, det har jag fått höra 

ganska tidigt att ”om du, lämnar mig så kommer jag att, ah men då kommer jag inte ha 

nånting kvar, dina syskon har ju redan flyttat ut” hela den grejen så att jag förstod ju 

att om jag överhuvudtaget rubbar den här hemligheten så ryker ju farsan liksom.  
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(...) när jag å pappa gick på bio, kommer jag ihåg en gång, så då va de… då rulla de ut 

ölburkar, eller då tappa han ut ölburkar inne på bion och fick springa fram flera rader 

och plocka upp ölburkar, asså alla de här.. alla mina minnen som jag har från min 

barndom… jag skämdes ju oftast över pappa liksom.. att han va… att han drack 

liksom å för han var ju pinsam när han drack, han kunde… han kunde ju inte.. asså 

dom här sociala koderna.. dom fanns ju inte riktigt hos honom för han gjorde ju lite 

som han ville. 

 

7.3. Hanterbarhet  

Informanterna har på olika sätt försökt hantera sin livssituation och framför allt när de stött på 

motgångar, i och med att den beroendes och/eller psykiskt sjukas destruktiva leverne gått över 

styr. Deras sätt att hantera de olika situationerna som de kom att ställas inför, var en form av 

anpassning till den beroende och/eller psykiskt sjuka. Detta eftersom de ännu inte hade 

kommit till en brytningspunkt eller till insikt om sitt medberoende. Det fanns de tillfällen då 

exempelvis den beroende drack mer och inte själv kunde hantera sitt missbruk, vilket ledde 

till att informanterna istället fick ta det ansvaret för att styra upp situationen. För informant 2 

var det så att både han och hans syskon redan från början tog på sig roller för att hantera 

familjens dysfunktionalitet. Han upplevde att han tog på sig rollen som clown i syfte att göra 

alla familjemedlemmar glada, vilket framkommer i citatet nedan.  

 

(...) sen så när jag föddes in i familjen så var det som att hjälterollen och… den andra 

tapetblomman delen den va ju upptagen så jag vart väl… en clown, en pajas som levde 

mycket genom det från väldigt tidig ålder att få andra glada, så det har ju varit min… 

min huvuduppgift genom hela livet (...) 

 

Informant 1, 3 och 4 utvecklade istället kontrollbehov för att hantera situationen de befann sig 

i. Deras kontrollbehov berodde till viss del på att de hade utvecklat ett katastroftänk, vilket 

innebar att de hela tiden förväntade sig det värsta och hoppades att det, genom ökad kontroll, 

skulle kunna förhindra vissa situationer. Dessa kontrollbehov tog sig dock till uttryck på olika 

sätt för informanterna. Informant 1 ville och vill fortfarande ha kontroll på allt i hennes liv 

och det som händer runt omkring henne. Hos informant 3 visade kontrollbehoven sig genom 

att hon försökte lägga allt sitt ansvar på andra för att på så sätt ges en viss kontroll över det 

som hände runt omkring henne. Hon hade även en benägenhet att kontrollera andra när det 
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kom till vissa specifika situationer. För informant 4 var det istället så att hon försökte hantera 

situationen genom att kontrollera sin sambos beroende. Detta visade sig bland annat genom 

att hon läste sin sambos sms och försökte förbjuda honom att träffa vissa vänner, vilket 

framgår i följande citat.   

 

(...) och jag vart väldigt liksom mer och mer kontrollerande (...) men jag vart väldigt 

mer kontrollerande av honom då för jag kom på honom att han ljög för mig hela tiden, 

jag började läsa hans sms och mobil och jag började.. asså såhär gå upp på nätterna för 

att kolla hans sms och kolla vilka han hade pratat med.. jag började liksom säga att 

han inte fick träffa kompisar, han fick bara umgås med vissa vänner... han kunde 

knappt prata i telefon med nån för att jag va alltid såhär ”vem pratar du med, va gör 

du” och så. 

 

Situationen för informant 5 skiljer sig lite från de andras. För henne var pappans 

alkoholdrickande inte något som hon i yngre dagar ansåg som avvikande. Detta eftersom 

hennes pappa var mer eller mindre onykter hela tiden. Hon nämner också att det var en slags 

frihet att komma till sin pappa eftersom det inte fanns så mycket regler eller rutiner att följa 

där och hon fick pyssla med det hon ville. Hennes pappas alkoholberoende blev därför aldrig 

något som hon försökte kontrollera eller anpassa sig efter. Självklart fanns det tillfällen då 

hans drickande kunde gå över styr men hennes synsätt på pappans alkoholism har alltid varit 

att det är hans problem och inte hennes. Därmed har informant 5 inte sett det som att hon 

behövt hantera situationen på något specifikt sätt utan istället lämnat det till pappan.  

 

7.4. Brytpunkten och insikten om sitt medberoende 

Eftersom alla informanter vuxit upp i en påfrestande miljö var den medberoendeställning som 

de utgjorde, inte från början tydlig för dem. Anledningen till detta var för att de var vana vid 

sin livssituation och därför inte riktigt förstod allvaret i det hela. Ytterligare något som stärkte 

uppfattningen av beroende eller psykisk ohälsa som något icke avvikande beteende, var att det 

inte pratades om familjens problem. När våra informanter blev äldre och påfrestningarna 

började bli för stora, blev de mer medvetna om sin livssituation. Detta ledde till att de 

antingen kom till insikt om sitt medberoende eller till en brytningspunkt när det gällde 

relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka. För informant 1 blev brytningspunkten 

då hon efter att ha blivit utkastad hemifrån ett flertal gånger, fick en egen lägenhet och 
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flyttade hemifrån. Hon menar att distansen från familjen blev hennes räddning och att det var 

då hon verkligen insåg hur dysfunktionell familjen var.  

 

Informant 2 och 5 kom båda till en punkt i livet där de insåg att relationen till deras pappor, 

som utgjorde den största påfrestningen i deras liv, inte gynnade dem. Informant 2 insåg vid ett 

tillfälle att han inte kunde bo kvar hos sin pappa längre. Pappan var vid det tillfället full och 

den kvinna han då var tillsammans med kom hem till dem, och informant 2 bad henne att ta 

honom därifrån för att slippa vara med sin pappa. Hon lyssnade dock inte, och det var detta 

som blev vändpunkten för honom. Han insåg då att han måste ta tag i situationen själv 

eftersom ingen skulle göra det åt honom. Informant 5 beskriver inte lika tydligt sin 

brytningspunkt men nämner att när hon kom upp i tonåren blev kontakten med hennes pappa 

glesare. Hon började förstå mer av pappans problem samtidigt som hon började få andra 

intressen. Detta ledde till att de sågs allt mindre och när hon sedan i vuxen ålder valde att 

flytta till en annan stad, rann kontakten med pappan ut i sanden.  

 

I samband med terapisamtal kom informant 3 och 4 till insikt om sitt medberoende. De hade 

innan inte insett att deras destruktiva relationer försatte dem i en medberoendeställning. De 

visste inte att deras negativa beteenden i form av bland annat kontrollbehov, var något som 

berodde på att de var medberoende. Tidigare hade de trott att detta snarare var egenskaper hos 

de själva, istället för något som skapats av relationen, då de anpassat sig efter de beroende. 

Informant 3 beskriver att det inte var förrän hon fick behandling som hon insåg att hon var 

medberoende. Innan behandlingen hade allt i hennes liv kretsat kring pappan, för att göra 

honom nöjd och för att han var den viktigaste personen i hennes liv. Informant 4 beskriver en 

liknande upplevelse, då det inte var förrän hon pratade med sin terapeut som hon förstod 

innebörden av begreppet medberoende. Hon trodde att de skulle prata om hur dålig hennes 

pojkvän var, men terapeuten fokuserade enbart på hennes beteenden. Detta framgår i citatet 

nedan.  

 

(...) jag trodde att jag gick dit för att vi skulle prata om hur dålig min pojkvän va som, 

drack alkohol, hur dålig han, hur dåligt han behandlade mig men hon fokuserade 

ingenting på min pojkvän, hon fokuserade bara på mig, och det va då hon tog upp 

begreppet medberoende för mig första gången som jag aldrig hade hört talas om eller 

förstått ens va det va för nånting (...)  
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För informant 2 och 4 uppstod det även känslor av “förlorad” identitet i och med att de kom 

till en brytningspunkt eller insikt om sitt medberoende. Eftersom de båda under en längre tid 

lärt sig att anpassa sig och se efter någon annans behov, upplevde de det svårt att plötsligt 

behöva lägga fokus på sig själva och sina egna behov.   

 

7.5. Copingstrategier  

När man når sin brytningspunkt eller kommer till insikt om sitt medberoende, övergår sättet 

att hantera en svår situation, till en form av strategi för att handskas med sin 

medberoendeställning. Istället för att handskas med den situation som exempelvis den 

beroende befann sig i, började informanterna fokusera mer på att få fram strategier för att 

kontrollera sin egen roll i situationen. Det framkom inga specifika strategier utan dessa var 

något som överlag snarare uppstod av sig självt, i samband med att relationen till den psykiskt 

sjuka eller beroende kom att ändras. I och med brytningspunkten eller insikten om sitt 

medberoende kom också informanternas synsätt på sitt beteende gällande deras tidigare sätt 

att hantera situationen, att ändras. Detta innebär dock inte att de hade en punktlista med 

strategier som de följde, utan strategierna låg mer på ett emotionellt plan där de gick på vad 

som kändes bäst för sig själva.   

 

Informant 1, 3 och 5 upplevde inte att de hade någon specifik strategi som de följde. Istället 

gjorde de det som kändes mest givande för dem i stunden. Informant 1 kände exempelvis att 

det var viktigt för henne att få prata av sig med någon istället för att hålla inne på de 

familjeproblem som tyngde henne. Att bli bättre på att kommunicera var något hon försökte 

se till att upprätthålla för att undvika att hamna i gamla mönster. För informant 3 var det 

snarare så att hon inte tillät pappans problem uppta lika mycket av hennes tankeverksamhet, 

medan det för informant 5 var så att hon fann sig i att hon inte hade möjligheten att påverka 

sin pappas alkoholism. När hon var yngre trodde hon mer att hon kunde påverka honom till att 

inte dricka.  

 

Både informant 2 och 4 hade utformat mer specifika strategier för att inte falla tillbaka i 

gamla mönster. De strategier informant 2 utformade hjälpte honom att hantera sin 

medberoendeställning gentemot sin pappa, samt relationen dem emellan. Han beskrev också 

hur viktigt det är att se till att inte hamna i en medberoendeställning igen, bland annat genom 

att inte utsätta sig för sådana situationer. Informant 4 tog till sig av sin terapeuts råd för att 
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utforma strategier och därmed undvika konflikter som ändå inte ledde någonstans. Det första 

av nedanstående citat är från informant 2 och det andra är från informant 4.  

 

(...) jag brukar försöka hitta ett känsloläge jag känner igen och där jag känner att jag 

har kontroll (...) jag tror att om inte jag tar hand om mig själv och går till liksom möten 

eller pratar med människor som har ungefär sån här.. situation eller, om jag inte är 

ärlig med hur jag mår eller hur jag känner eller såna här saker så, så tror jag att jag får 

det här tillbaks ganska snabbt liksom (...) det handlar ju just om att sätta ord på dom 

här sakerna, det jag känner och, och det jag är rädd för liksom att (...) att träna på att 

göra nånting annorlunda mot va jag alltid gjorde annars liksom… Det spela ingen roll 

va det va, bara jag inte gjorde det som gick på ett klassiskt såhär medberoendemanér, 

utan att jag gjorde nåt annat.. det kan handla om att ta sig bort från såna situationer där 

jag känner att mitt medberoende kickar in.. att inte va i sammanhang med människor 

som inte mår bra kanske (...)  

 

(...) om han hade varit ute så, när han kom hem frågade jag honom alltid hur mycket 

han hade druckit eller om han, han ljög för mig och det eskalerade alltid i att vi 

bråkade.. eller att jag bråkade med honom väldigt mycket, och då sa min terapeut att 

istället för att fråga ut honom när han kommer hem på fyllan eftersom det inte leder 

till nåt så borde jag istället se till att vi sover i olika rum och i stort sett bara ignorera 

honom när han kommer hem, så det va en strategi som jag försökte hålla mig till, i 

fortsättningen och jag har faktiskt hållt det ända sen dess, att inte starta bråk med 

honom om han kommer hem full utan det här ignorera honom och ta det nästa dag.  

 

Ovanstående visar att informant 2 och 4 genom sina utformade strategier nu har ändrat sitt 

beteende gentemot de beroende. Båda har insett att det är viktigt att inte falla tillbaka i gamla 

mönster av exempelvis kontrollbehov. Utformningen av strategierna har även hjälpt dem att 

själva kunna se vad de behöver och inte behöver, för att må bra och undvika att hamna i en 

medberoendeställning igen.  

 

7.6. Begriplighet 

När informanterna kommit till insikt om sitt medberoende blev det inte bara lättare för dem att 

hantera situationen, utan de kunde också se på den på ett nytt sätt och förstå vilken roll de 

spelade i relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka. Att informanterna förstod hur 
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deras medberoendeställning fungerade, och att de kunde se dessa mönster i sitt eget beteende, 

skapade för dem en större begriplighet för sin livssituation. Genom att förstå hur de hade 

påverkats av sina destruktiva relationer, kunde de distansera sig från det som hänt och inte 

bara få en större förståelse för vad de själva behövde utan även börja förstå den beroende 

och/eller psykiskt sjuka. För informant 1 visade sig detta genom att hon kunde släppa den 

ilska hon burit på under stora delar av sitt liv, men ändå tillåta sig att exempelvis vara arg vid 

vissa tillfällen. Tidigare hade hon tryckt undan sina känslor för att hennes fokus istället legat 

så mycket på familjens dysfunktionalitet, vilket framgår i citatet nedan. 

 

(...) men att såhär jag vet att det finns mycket inom mig som är obearbetat som 

behöver liksom jobbas på.. men det känner jag såhär, det e en insikt jag kommit till att 

kunna såhär.. va e det jag behöver tänka på, va e det jag behöver jobba med, va e det 

jag mår bra i.. och mycket det här som vi prata tidigare, egoistiska att såhär fast hur 

mår jag, bra, hur ska jag göra för att må bra, det kanske inte alls nåt enligt såhär 

regelboken att man ska prata eller man ska förlåta, det kanske inte alls det jag behöver 

just nu, jag kanske behöver få va, arg på nån, eller jag kanske behöver få ignorera nån 

(...) 

 

Informant 2 fick större begriplighet för sin pappa och alkoholism som sjukdom när han 

började bearbeta sina erfarenheter. I och med detta insåg han även att det inte bara var pappan 

som gynnades av hans medberoende, utan den rollen fyllde även ett bekräftelsebehov hos 

honom. Vid ett tillfälle ställde han ett ultimatum till pappan där han fick välja mellan 

alkoholen och familjen, och var då övertygad om att pappan skulle välja familjen. När han 

inte gjorde det insåg informant 2 att alkoholen var det viktigaste i pappans liv på grund av 

sjukdomen, vilket visar sig i citatet nedan.  

 

(...) så att också få veta att jag e maktlös även fast jag säger va jag vill, när det handlar 

om att en person är sjuk, inne i en psykisk sjukdom liksom att det spelar ingen roll om 

jag.. säger att, eller hotar eller va jag än gör så e ju drogen som e det viktigaste i den 

personens liv, det är inget konstigt, det är en omöjlig kraft att gå upp mot liksom. 

 

Informant 3 och 4 insåg också att det inte enbart var den beroende som påverkade deras 

livssituation, och att vara medberoende inte bara var något negativt. De själva fick ut något av 

medberoendeställningen eftersom de båda upplevde att genom att anpassa sig till de beroende 
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och finnas där som ett stöd, fylldes ett bekräftelsebehov hos dem. Därmed blev relationen 

mellan informanterna och de beroende mer likställd, eftersom båda parter på ett emotionellt 

plan fick ut något från varandra som gynnade de själva. Informant 4 berättade även att innan 

hon kom till insikt om sitt medberoende hade hon svårt att förstå sin situation eftersom det var 

så kaotiskt runt omkring henne. Nedanstående citat är från informant 3 som belyser behovet 

av bekräftelse. 

 

(...) mitt liv kretsade ju kring pappa för han var liksom den viktigaste personen i mitt 

liv och då blev det ju så att allt jag gjorde va ju för att han skulle va nöjd, för det är 

väldigt mycket bekräftelsebehov också.  

 

Informant 5 upplevde det aldrig som att hennes pappas alkoholberoende var något som var 

riktat mot henne, även om hon kände att det påverkade henne. Hon skilde mellan pappans 

kärlek till henne och hans beroende av alkohol. Det han inte kunde göra för henne, på grund 

av sitt beroende, såg hon aldrig som ett försök från hans sida, att skada henne. Det var först 

när hon kom in i tonåren som hon förstod att pappan hade allvarligare alkoholproblem. Redan 

då hade hon dock en begriplighet för situationen och kunde distansera sig från de negativa 

faktorer som uppstod från pappans alkoholberoende.  

 

7.7. Relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka idag 

I och med att informanterna fick en bättre förståelse för sin medberoendeställning och kunde 

se på relationen till den psykiskt sjuka och/eller beroende med nya ögon, ändrades relationen 

dem emellan. Insikten om sitt medberoende gjorde att de kunde vara mer ärliga mot sig själva 

och börja förlåta den psykiskt sjuka och/eller beroende, samt acceptera det som tidigare hänt. 

Informant 1 och 5 upplever att deras pappor inte tillför så mycket till deras liv idag, och därför 

har ingen av dem någon kontakt med sina pappor. Informant 1 känner inget behov av att träffa 

sin pappa då han varit frånvarande under större delen av hennes liv. Hon menar att hon har 

saknat en pappa men inte sin egen pappa, vilket hon uttrycker i följande citat.  

 

(...) det är svårt att såhär, förklara på nåt sätt men jag har alltid sett honom som endast 

en plåga, jag har, i mitt liv har jag saknat en pappa men inte min pappa för att jag vet 

hur han är (...) så nu är jag fortfarande lite såhär, jag tycker såklart det e tråkigt (...) 

samtidigt känner jag inget behov av att såhär träffa honom (...) 
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Informant 2 som tidigare valt att bryta kontakten med sin pappa kom till en punkt då han 

kände att han ändå ville ha en viss kontakt med honom igen. Då var det för informant 2 viktigt 

att de endast träffades när pappan inte hade druckit, eftersom han upplevde att de hade en fin 

relation när pappan var nykter. Han menade att det var skillnad när pappan var nykter för att 

han då var mer närvarande. Informant 4 upplever relationen till sin sambo bättre idag än innan 

hon kom till insikt om sitt medberoende. Detta även för att sambon nu är nykterist vilket gjort 

att problemen de emellan har minskat. För informant 3 blev insikten om sitt medberoende en 

faktor som gjorde att hon vågade säga emot sin pappa och flytta hemifrån. Hon tog det 

beslutet trots att familjen på grund av detta är arga på henne, vilket lett till att de idag knappt 

pratar alls. Hon menar dock att det är upp till dem, för hon anser att det är de som har ett 

problem som de själva måste tag i. Detta belyses i citatet nedan. 

 

Asså förut så vågade jag aldrig säga emot min pappa, för jag trodde alltid att han hade 

rätt. Å idag så, jag har flyttat därifrån, asså efter sista mötet på X, då va jag såhär jag 

ba gick hem å jag ba ”FUCK you, jag bor inte här längre”. För att då insåg jag hur 

mycket jag har blivit liksom… påverkad av nått som inte ens jag själv har gjort. Å då 

kände jag bara såhär, de där ska liksom inte ta över mitt liv, så jag flyttade därifrån... 

vi pratar typ aldrig, för att dom tycker det är jag som har gjort fel i livet… men det är 

ju återigen för att dom inte vill inse att dom själva har ett problem. Så att… men vi, vi 

pratar typ inte alls idag å dom är jätte sura på mig men då får dom väl va det liksom. 

Ja, jag vet ju att dom har ett problem… å då är det deras problem om dom inte vill ta 

tag i det heller. 

 

 

8. Analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera det material som framkommit i vår studie. För att 

tydliggöra avsnittet har vi valt att dela upp underrubrikerna så att några är likadana som de 

som tagits upp i resultatet. Dock har vi valt att ta bort rubrikerna om den tidigare relationen 

och relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka idag. Anledningen till detta är för att 

den informationen lyfts fram under vissa av de andra rubrikerna. Vi har även lagt till 

ytterligare en rubrik som vi kallar “meningsfullhet” eftersom det är en av de tre viktigaste 

komponenterna inom teorin om känslan av sammanhang.  
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Vi har här valt att sätta ihop begreppen hanterbarhet och copingstrategier under samma rubrik. 

Begreppen har samma betydelse och handlar om våra förmågor att hantera svårigheter i livet. 

Vi har dock valt att se på begreppen utifrån två olika ingångar, även om vi inte tagit bort dess 

gemensamma innebörd. När vi gick igenom vårt material kunde vi nämligen se att 

informanterna vid olika tidpunkter i livet, hade olika sätt att hantera händelser på. Därmed har 

vi valt att använda benämningen hanterbarhet när vi visar på hur våra informanter tog sig an 

vissa situationer tidigare i livet, innan de kom till en brytningspunkt eller insikt om sitt 

medberoende. Begreppet copingstrategier använder vi istället när vi syftar till informanternas 

sätt att hantera relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka idag, samt nya påfrestande 

händelser. I varje underrubrik kommer vi att analysera våra resultat i förhållande till teorin om 

känslan av sammanhang och coping. Slutligen kommer ingen ny information tas upp i 

analysen, och rubrikerna är därför inte avhängiga de i resultatdelen.   

 

8.1. Hanterbarhet och copingstrategier  

I teorin om känslan av sammanhang beskrivs hanterbarhet som i vilken utsträckning en person 

upplever att hen har resurser till sitt förfogande för att kunna möta krav som ställs på en. 

(Antonovsky 2005, s. 45). Under den tid då våra informanter fortfarande befann sig i en 

medberoendeställning, var ett sätt att hantera situationen och relationen till den beroende 

och/eller psykiskt sjuka, att anpassa mycket av sitt beteende till den personen. Informant 1, 3 

och 4 utvecklade även kontrollbehov, vilket vi tolkar som ett sätt för dem att hantera de krav 

som deras livssituation ställde på dem. Som tidigare nämnts tog sig detta till uttryck på olika 

sätt, då informant 1 och 3 försökte kontrollera “det övriga” livet runt omkring dem, medan 

informant 4 försökte kontrollera den beroendes alkoholkonsumtion. Genom sina olika 

kontrollbehov kunde de hantera livssituationens svårigheter, trots att detta inte direkt 

påverkade den beroendes och/eller psykiskt sjukas levnadssätt. Informant 2 tog på sig en roll 

som clown för att göra alla glada, vilket visar på hur han, för att hantera bråken hemma och 

pappans drickande, anpassade sitt beteende efter de påfrestningar livssituationen ställde på 

honom.  

 

Enligt copingperspektivet är det svårt att bedöma om det finns bättre eller sämre sätt att 

hantera en situation på eftersom många hanterar en händelse på det eller de sätt som lämpar 

sig bäst för stunden och det yttre stimuli de ställts inför (Brattberg 2008, s. 41). Därför är det 

även svårt att säga huruvida informant 1, 2, 3 och 4 upplevde att de, vid tillfällena då de 

utvecklade kontrollbehov eller tog på sig rollen som clown, ansåg att de hade resurser till sitt 
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förfogande för att hantera vissa situationer. Deras anpassning av sitt beteende gentemot den 

beroende och/eller psykiskt sjuka kan visserligen ses som en resurs i sig. Dock tolkade vi det 

som att informanterna hanterade situationer på det enda sätt de kunde vid tillfället, snarare än 

att de upplevde att de hade en uppsättning resurser till sitt förfogande. 

 

Människor med stark känsla av sammanhang har ett annat synsätt på händelser i livet än 

personer med svag KASAM. Personer med stark KASAM har lättare för att ta sig an 

påfrestningar i livet eftersom de ser dessa som utmaningar de inte är rädda för att möta och 

hantera. Personer med svag KASAM har istället tendensen att se på påfrestande händelser 

som något olyckligt och som förmodligen kommer att upprepas (Antonovsky 2005, s. 45). 

Detta sistnämnda synsätt visade sig hos både informant 3 och 4 som utvecklade ett 

katastroftänk. Deras tidigare erfarenheter hade lärt dem att vara förberedda på det värsta. 

Utifrån teorin om KASAM kan detta förklaras genom att de båda har en låg känsla av 

sammanhang eller åtminstone har haft det i barndomen, vilket vidare lett till att de haft 

svårigheter att se vissa yttre stimuli som utmaningar som går att hantera.  

 

Det är dock viktigt att förstå att de tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet kan samspela med varandra för att i sin tur ge upphov till en stark känsla av 

sammanhang. En person behöver inte hantera en situation sämre bara för att denna har en låg 

känsla av hanterbarhet, utan det kan också vara så att personen samtidigt har en låg känsla av 

begriplighet och meningsfullhet, vilket gör det svårare för denne att hantera en situation. Dock 

bör det understrykas att det även kan vara tvärtom, att en person har en låg känsla av 

exempelvis hanterbarhet men besitter en högre känsla av begriplighet (Antonovsky 2005, s. 

43). När det gäller våra informanter tolkade vi det som att komponenterna samspelade, och att 

om de hanterade en situation “sämre” än vad de hade gjort idag, berodde detta dels på att de 

även hade låg känsla av begriplighet och meningsfullhet.  

 

Informant 1, 3 och 4 berättade även att de i dagsläget försöker minska sina kontrollbehov, 

vilket ytterligare visar på hur de tre komponenterna samspelar med varandra. Genom att de 

fick en större begriplighet för sin situation och det beteende som vissa situationer gav upphov 

till, kunde de också se att de under den svåraste tiden i livet, när de befann sig i en 

medberoendeställning, hanterade situationer och påfrestningar på ett sätt som de troligtvis inte 

skulle göra om idag. Sammantaget kan vi ändå säga att informanterna på olika sätt hanterade 

de påfrestande krav som kom att ställas på dem, i och med att de levde med en person som led 
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av beroende och/eller psykisk sjukdom. Att vissa av informanterna idag anser att de kunde 

hanterat vissa situationer annorlunda, kan bero på att de vid tillfället hade låg känsla av 

sammanhang som gjorde att de inte kunde ta sig an situationernas påfrestande krav och se 

dem som hanterbara utmaningar.  

 

Copingstrategier handlar om bestämda resurser och/eller verktyg som vi tar oss till för att 

hantera yttre och inre krav. Strategierna är tänkta att hjälpa oss att bättre klara av olika 

problem eller påfrestningar i livet (Brattberg 2008, s. 9-10). Processmodellen av coping tar 

upp två specifika tillvägagångssätt som vi oftast använder oss av för att hantera en situation. 

Den ena rör sig om problemfokuserade copingstrategier, medan den andra är mer 

känslomässigt inriktad. Den förstnämnda lägger fokus på de yttre problemen, är konkret och 

har som mål att finna en lösning på dessa, medan den andra handlar om att bearbeta de inre 

känslorna och problem vi besitter (Kelso, French & Fernandez 2005, s. 4). Våra informanter 

hittade olika strategier som de ansåg var användbara när det rörde sig om deras 

förhållningssätt till den beroende och/eller psykiskt sjuka, samt deras medberoendeställning. 

Det kunde vara strategier i form av att distansera sig från vissa situationer i tid, lyssna till sig 

själv och öppna upp sig mer till andra. De lärde sig även att bemöta och acceptera de känslor 

som uppstod i relation till den beroende och/eller psykiskt sjuka.  

 

Ingen av informanterna uttryckte sig om huruvida de fann att en strategi var bättre än en 

annan, vilket kan bero på att ingen upplevde det som att de själva framtagit specifika 

strategier. Dessa var snarare något som uppstått av sig självt i och med att deras 

livssituationer kom att ändras och att de blev medvetna om sin medberoendeställning. Därmed 

började informanterna använda sig av mer genomtänkta eller passande strategier än tidigare 

för att handskas med livssituationen. Utifrån de strategier som beskrivits ovan, kan vi se att 

alla informanter använde sig av antingen en problemfokuserad eller känslomässigt fokuserad 

copingstrategi, alternativt en blandning av båda.    

 

Personer som inte tidigare haft andra i sina liv som visat dem hur problem kan hanteras, löper 

enligt copingperspektivet, större risk att utveckla sämre copingförmågor (Brattberg 2008, s. 

10). Dock kan dessa personer ta sig an andra resurser för att stärka upp den egna förmågan att 

hantera nya svårigheter. Det sociala nätverket är en resurs som visat sig vara av stor vikt för 

många som genomgår svårigheter (Kelso, French & Fernandez 2005, s. 4). Våra informanter 

vände sig inte till sina respektive sociala nätverk och bad om hjälp, på grund av den skam de 
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kände över sin livssituation, samt för att de ville skydda den beroende och/eller psykiskt 

sjuka. Även i detta fall var det först efter insikten om sitt medberoende som de vågade prata 

öppet med andra om det de gått igenom. Detta utvecklades i sin tur till att det sociala 

nätverket blev betydelsefullt och hjälpsamt för informant 1, 2, 3 och 4, när det gällde att 

fortsättningsvis behöva handskas med att ha varit medberoende samt att ta itu med nya 

påfrestande händelser.   

    

Om vi ser tillbaka på hur informanterna handskats med sin livssituation genom åren kan vi se 

en förändring i deras beteende, vilket vi tolkar som beroende av graden av deras medvetenhet 

kring sitt medberoende. Eftersom informant 1, 3 och 4 berättade att de i dagsläget försöker 

minska på ett kontrollbeteende som uppstod när de försökte hantera påfrestande situationer, 

ser vi det som att insikten om deras medberoende ledde till en större begriplighet för den egna 

situationen. Det gjorde också att de började använda sig av ett mer genomtänkt handlingssätt 

för att hantera livssituationen.   

 

8.2. Brytpunkten och insikten om sitt medberoende 

De erfarenheter en person får under olika perioder i sitt liv bidrar till att forma dennes känsla 

av sammanhang. I den tidiga barndomen är det främst föräldrarna eller annan vårdnadshavare 

som formar barnets KASAM, genom att de skapar erfarenheter för barnet utifrån sin egen 

känsla av sammanhang. Om exempelvis föräldrarna visar att en svår situation är hanterbar 

kommer barnet i sin tur antagligen anamma detta. Senare kommer andra faktorer som skolan 

och vänner att spela in i utformandet av barnets känsla av sammanhang. Många erfarenheter 

som kan påverka ens KASAM skapas exempelvis under tonårstiden eftersom detta är en 

omvälvande tid för många, och där det sker en hel del förändringar. Erfarenheterna från 

barndomen och tonåren kommer sedan att förstärkas eller försvagas i det tidiga vuxenlivet, 

vilket gör att placeringen på kontinuumet av känslan av sammanhang blir mer eller mindre 

slutgiltig (Antonovsky 2005, s. 139, 141, 147).  

 

Eftersom alla våra informanter växte upp i en medberoendeställning till en eller flera 

familjemedlemmar, ser vi det som att deras känsla av sammanhang påverkats av deras tidigare 

erfarenheter i livet. Alla informanter fick tidigt lära sig att anpassa sig och sitt beteende till 

någon annan och/eller den livssituation de befann sig i. Den miljö som våra informanter växte 

upp i, ser vi periodvis som en kaotisk och otrygg miljö för ett barn. Vid denna tidpunkt är det 

troligt att informanternas placering på kontinuumet av hälsa - ohälsa var närmare polen av 
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ohälsa, samt att de hade en svagare känsla av sammanhang. När de senare började närma sig 

det tidiga vuxenlivet tolkar vi det som att deras tidigare påfrestande livserfarenheter och svaga 

känsla av sammanhang, även följde med in i det stadiet.  

 

När informanterna kom till antingen en brytningspunkt eller insikt om sitt medberoende, 

följde även ett nytt sätt att se på relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka, samt den 

egna roll de haft i relationen. Istället för att anpassa sig och låta deras värld kretsa kring den 

beroende och/eller psykiskt sjuka, började de tänka mer på sig själva. I och med denna 

förändring, kom informanterna att skapa nya erfarenheter rörande hur de kunde se på och 

förhålla sig till den tidigare osunda relationen. För alla informanter skedde brytningspunkten 

eller insikten om sitt medberoende i början av deras vuxenliv. Utifrån ovanstående teori tolkar 

vi det som att informanterna först efter sin brytningspunkt eller insikt om sitt medberoende, 

började uppleva en starkare känsla av sammanhang. Detta bidrog till att de började röra sig 

mer mot en placering på den starkare och “friska” delen av kontinuumet hälsa - ohälsa.  

 

Informant 3 och 4 gav starka exempel på denna rörelse mot den “friska” polen på 

kontinuumet, och från en svag känsla av sammanhang till en starkare. Innan de kom till insikt 

om sitt medberoende, trodde de att vissa av fenomenets karaktäristiska drag som 

tvångsmässig kontroll, istället var en del av deras personliga egenskaper. Det var inte förrän i 

samtal med terapeuter som de förstod att deras kontrollmässiga beteenden inte var något som 

enbart grundade sig i deras personligheter. I och med att de fick denna insikt, tolkar vi det 

som att de började uppleva en starkare känsla av sammanhang, vilket också ledde till att de 

började placera sig på den starkare delen av kontinuumet. Alla informanters tidigare 

erfarenheter, omedvetenhet och därefter medvetenhet om sitt medberoende, tolkar vi som en 

bidragande faktor till den upplevda graden av känslan av sammanhang. Detta blev även 

avgörande för var på kontinuumet de befinner sig och huruvida de kommer röra sig mot polen 

hälsa eller ohälsa.  

 

8.3. Begriplighet 

I alla informanters liv var barndomen och relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka 

något som kantades av både lycka och sorg. För informanterna 2, 3 och 5 vars pappor var 

alkoholberoende, beskrev de alla den kärlek barnet i dem kände för sin förälder. När de idag 

blickar tillbaka på relationen till deras pappor ser de det även som en stundtals mycket osund 

relation. Detta med tanke på den position de försattes i, som barn till någon med 
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alkoholberoende, vilket resulterade i att de bland annat tog på sig ansvar för respektive 

förälder och försökte skydda denne genom att exempelvis ljuga för omgivningen om 

förälderns problematik. 

 

Teorin om KASAM lyfter fram att vi människor vid olika stadier i livet, befinner oss på ett 

kontinuum av hälsa och ohälsa. Om vi befinner oss närmare polen av ohälsa, kan det bero på 

låg känsla av sammanhang och framförallt en svag känsla av begriplighet för situationen. Om 

vi besitter en stark begriplighet för den aktuella situation vi befinner oss i, är det mer sannolikt 

att vi upplever de påfrestningar som uppstår i och med situationen som sammanhängande och 

ordnade istället för kaotiska (Antonovsky 2005, s. 44). Ser vi till den livssituation som 

informant 2, 3 och 5 befann sig i som barn, kan det ses som att de vid den tidpunkten befann 

sig mer mot den ohälsosamma polen av kontinuumet. Med tanke på att de vuxit upp med en 

alkoholiserad förälder är det inte förvånande att de som barn inte hade så stor begriplighet för 

den situation de befann sig i. Därmed hade de det svårt att på ett eller annat sätt greppa tag om 

situationen och den roll de själva hade.  

 

Ett annat tydligt exempel på hur svårt det kan vara för ett barn att förstå sig på den situation 

de befinner sig i, beskrivs av informant 5. Hon nämner att hon som barn aldrig reagerade över 

sin pappas drickande och den miljö hon växte upp i. Idag inser hon att detta egentligen inte 

lämpade sig för ett litet barn. Genom att hon utvecklades i sin vuxenroll fick hon dock också 

en större begriplighet för pappans situation och den livssituation hon hade som barn. För 

informant 1 var det också svårt att få grepp om den situation hon och hennes mamma befann 

sig i. Ända sedan hon var liten har de levt på skyddade boenden och med skyddade uppgifter 

på grund av hennes pappas psykiska åkommor. Det var aldrig någon som förklarade för henne 

varför deras situation såg ut som den gjorde, och idag när hon ser tillbaka på det hade hon 

velat ha den förståelsen redan som liten. Det som informant 5 och 1 berättar visar tydligt på 

den låga grad av begriplighet som många barn kan ha för svåra situationer, vilket även gör det 

svårare för dem att hantera det som sker runt omkring dem. 

 

Genom att informanterna växte upp och började lära känna sig själva bättre och kunde se hur 

deras livssituation påverkade dem, blev det lättare för dem att sätta ord på och förklara de 

påfrestningar som ställts på dem. De kom även senare att bibehålla en viss distans till den 

beroende och/eller psykiskt sjuka, samtidigt som de blev medvetna om att inte låta sig falla 

tillbaka i sin medberoendeställning. Detta kan ses som att de på grund av en starkare känsla av 
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sammanhang och därmed även större begriplighet, idag kan se på yttre icke önskvärd stimuli 

som något som går att förklara och göra begripbart för dem själva. 

 

På grund av att informanterna inte till fullo kunde förstå sig på den situation de befann sig i 

och det kaos och oordning som var runtomkring dem, är det troligt att de hanterade relationen 

till den beroende och/eller psykiskt sjuka på ett “sämre sätt” än vad de hade gjort idag. Sådant 

kaos kan exempelvis handla om att ha levt med en alkoholiserad pappa, vilket var fallet för 

informant 2, 3 och 5 där kaos och oordning runt omkring dem framför allt uppstod vid de 

tillfällena då papporna var alkoholpåverkade. Sett utifrån teorin kan vi därmed se det som att 

det rör sig om en svag känsla av sammanhang just under tiden då påfrestningarna var som 

störst och informanterna inte var medvetna om sitt medberoende.  

 

8.4. Meningsfullhet 

Meningsfullhet anses vara motivationskomponenten inom känslan av sammanhang, då det 

handlar om i vilken utsträckning en människa tycker att livet har en känslomässig innebörd. 

Personer med stark känsla av sammanhang upplever att många områden i deras liv är viktiga 

och därför värda att engagera sig känslomässigt i. De ser olyckliga händelser i livet som 

utmaningar att konfrontera, till skillnad mot personer med svag känsla av sammanhang. De 

sistnämnda upplever inte att det finns särskilt många viktiga områden i livet som är värda att 

lägga energi på (Antonovsky 2005, s. 45-46). Att vara medberoende kan ses som något osunt 

eftersom det bland annat karaktäriseras av egenskaper som kontroll, svårigheter att lita på 

andra och ett anpassat beteende. Att personer kan finna meningsfullhet i en sådan relation kan 

därmed tänkas svårt. Vi tolkar det dock som att informanterna, under den tid de befann sig i 

en medberoendeställning, ändå på något sätt fann livssituationen och relationen till den 

beroende och/eller psykiskt sjuka som meningsfull. Informant 2, 3 och 4 berättade exempelvis 

att genom att de anpassade sig till sina pappor respektive sambo, fylldes ett bekräftelsebehov 

hos dem. Därmed ser vi det ändå som att de fann någon slags meningsfullhet i en annars 

osund relation.  

 

Både informant 2 och 4 berättar även att de, efter att de kommit till sin brytningspunkt eller 

insikt om sitt medberoende, upplevde det svårt att hitta sin identitet och en ny roll i relationen 

till sin pappa respektive sambo. Detta eftersom de blev tvungna att ändra på många av de 

egenskaper som är karaktäristiska för medberoende personer, som exempelvis att ge avkall på 

sina egna behov för den andre och anpassa sina inre tankar och sitt handlade till omgivningen 
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istället för till sig själv. Genom att ändra på dessa egenskaper var de tvungna att finna en ny 

identitet, frånkopplad från relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka. Båda 

informanterna upplevde det jobbigt att plötsligt behöva fokusera inåt, på sig själv, istället för 

på den andra personen och det yttre problemet. I och med att de fick hjälp av terapeuter att 

bearbeta det de gått igenom, blev det desto lättare för dem att till slut börja tillgodose sina 

egna behov och göra saker för sin egen skull. Vi tolkar det som att deras livssituation blev 

mer meningsfull än innan eftersom de fick börja ta plats i sina egna liv. Utifrån 

informanternas beskrivningar av hur deras liv och relationen till den beroende och/eller 

psykiskt sjuka ser ut idag, ser vi det som att alla både fått en lugnare tillvaro i livet, samt 

funnit en inre frid.       

 

Sett utifrån teorin stämmer det inte riktigt att personer med starkare känsla av sammanhang 

upplever fler områden i livet som viktiga att engagera sig i, och vice versa för personer med 

låg KASAM. Som medberoende är man väldigt engagerad i den beroende och/eller psykiskt 

sjuka. Vi tolkar det som att våra informanter hade både svag och stark KASAM under den 

period de befann sig i en medberoendeställning, rörande situationens meningsfullhet. 

Anledningen till att vi kan se det som låg KASAM, var för att alla informanter lade ned 

mycket tid och engagemang på enbart ett område, nämligen den beroende och/eller psykiskt 

sjukas problematik. Därmed blev det så att de inte tog sig tid och energi att engagera sig i 

andra områden i livet. Att vi även kan se det som att de vid tillfället hade stark KASAM, var 

för att vi tolkar det som att informanterna ändå fann något meningsfullt i deras 

medberoenderelation. Detta genom att de ändå tyckte det var värt att lägga ner känslomässigt 

engagemang på den beroende och/eller psykiskt sjuka.   

 

 

9. Diskussion och slutsatser 

Människan och dess beteende är ett intressant socialt fenomen. Varför en människa agerar på 

ett visst sätt i en viss situation kan ha många förklaringar, men troligtvis gör vi människor 

oftast det som känns bäst för stunden. Denna studie har undersökt hur medberoende personer 

hanterar sin livssituation, och ifall insikten om sin medberoendeställning fått de att utveckla 

specifika strategier som gjort att de hanterat situationen och relationen till den beroende 

och/eller psykiskt sjuka annorlunda. Som tidigare nämnts koncentreras mycket av den tidigare 

forskningen på fenomenet, på de faktorer som ger upphov till medberoende. Därmed 
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kompletterar vår studie den tidigare forskningen, genom att istället belysa vad information 

och insikt om sitt medberoende kan ha för betydelse för livssituationen. Med hjälp av 

teorierna om känslan av sammanhang och copingperspektivet kunde vi även lägga en 

teoretisk förståelse av hur medberoende tenderar att hantera sina svårigheter, och ifall deras 

sätt att ta sig an situationen blivit effektivare av en större begriplighet. Resultatet från studien 

visar att insikten om medberoende gav en bredare begriplighet både för situationen och 

relationen till den beroende och/eller psykiskt sjuka. De personer vi intervjuade gav uttryck 

för ett mer praktiskt och logiskt sätt att hantera de krav som ställdes på dem, vilket i sin tur 

gav en ökad meningsfullhet för livssituationen.  

 

Copingperspektivet kan hjälpa oss att bättre förstå varför människor agerar som de gör i olika 

situationer som är mer eller mindre påfrestande. Detta perspektiv tar upp två tillvägagångssätt 

som vi människor oftast utgår ifrån när vi står inför en svår situation. Antingen riktar vi in oss 

på att direkt finna en lösning på problemet eller så försöker vi reglera de känslor som uppstår i 

samband med den påfrestande situationen (Kelso, French & Fernandez 2005, s. 4). Dessa 

perspektiv visar ändå på att vi människor oftast utgår från ett för oss logiskt 

handlingsmönster, i den mening att vi använder oss av en logik som vi uppfattar gör det 

lättare för oss att fungera när vi ställs inför ett problem. Med ökat medvetande om vilken roll 

vi spelar i förhållande till problemet blir det mera uppenbart vilket tillvägagångssätt som 

passar situationen bäst. En människa kan använda sig av båda tillvägagångssätten samtidigt, 

dock kanske ett lämpar sig bättre för en person än en annan. Vilket problem vi står inför är 

också avgörande för om det krävs en konkret, direkt lösning eller ifall det är våra känslor 

gentemot problemet som utgör själva hindret och som måste regleras.  

 

I vår studie uttrycker vi oss medvetet som att det går att bli av med sitt medberoende trots att 

detta är något det i allmänhet råder delade meningar om. Vi gör det för att understryka att de 

personer som deltog i vår studie inte längre kan anses vara medberoende, då de genom 

insikten om sin roll som medberoende och olika strategier gjort förändringar i sina liv. Dessa 

förändringar tog sig till uttryck antingen i ändrat eget beteende eller att relationen till den 

beroende och/eller psykiskt sjuka upphörde. Detta har vi valt att se som att informanterna inte 

längre är medberoende till dessa personer. Det skulle vara intressant att fördjupa studien för 

att se om det skiljer sig mellan personer som kommit till insikt om sitt medberoende, men inte 

likt personerna i vår studie förmått att ändra sitt beteendemönster. Blir det automatiskt så att 

en person genom att bli medveten om sin egen roll i en situation, ändrar sitt beteende om 
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denne exempelvis får det visat för sig det ogynnsamma som ett visst beteende kan ha för en, 

eller fortsätter man i samma mönster?   

 

Även om vår studie koncentrerar sig på personer som varit medberoende, kan de studerade 

teorierna tillämpas på människors hantering av många olika situationer i livet. Detta gör att 

vår studie går att använda även i andra sammanhang. Om man lever med ständiga yttre eller 

inre påfrestande problem, pekar våra erfarenheter på att man antingen ger upp eller lär sig att 

hantera svårigheterna trots att de från början kändes ohanterbara. Med en positiv attityd blir 

det lättare att använda sig av de ”rätta” verktygen för att på längre sikt kunna förhålla sig till 

den situation man befinner sig i. De teorier vi studerat belyser att även faktorer som 

exempelvis vårdnadshavarnas förmåga till samarbete, goda förebilder, tidigare goda 

erfarenheter och ett socialt nätverk, är betydande för hur väl vi tar oss an våra problem. För de 

som saknar goda förebilder är det desto viktigare att de ges socialt stöd och behandling för att 

de ska kunna lära sig hur de kan gå vidare när de ställs inför en svår händelse. Detta gäller 

inte enbart människor med fysiska men eller annan ”synlig” problematik. Vår studie visar att 

människor med kunskap om möjliga verktyg får en annan förståelse av den egna situationen 

och därmed även sättet att hantera förekommande svårigheter i sitt liv.  

 

De slutsatser vi kan dra från vår studie är att det egentligen inte handlar om vilka problem vi 

har, utan hur vi ser på problemet och kan förstå hur det påverkar oss. Genom att våga vara 

öppen mot sig själv och bemöta både yttre och inre påfrestande krav, kan det slutligen leda till 

att vi får en bättre förståelse för situationen och därefter hanterar den och nya händelser bättre 

än tidigare. Således har alla människor en gräns som de slutligen når när de tampas med ett 

ständigt påfrestande problem. Alla har en brytningspunkt eller förmågan att komma till insikt 

om det problem de står inför. För många blir detta sedan avgörande för huruvida de kommer 

att vända på situationen och sitt förhållningssätt till den. Detta genom att inse att man faktiskt 

inte alltid kan påverka sin omgivning, dock kan vi alltid påverka vår egen roll i det hela och 

hur vi ställer oss till det som sker runt omkring oss. Att bli mer medveten kommer att ha 

betydelse för de val vi gör, och som vi ser det är livet något som måste hanteras och inte 

botas. Vår studie visar på att det går att bryta ett medberoende och dess negativa 

karaktärsdrag. Vi är därför övertygade om att alla människor med mer eller mindre hjälp har 

förmågan att bättre handskas med sina problem och inre lidande för att därmed kunna uppnå 

bättre välmående.   
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10. Kritisk reflektion 

Till sist vill vi avsluta denna uppsats med att i följande avsnitt föra en kritisk diskussion kring 

studiens tidigare forskning, metod, begreppen copingstrategier och hanterbarhet samt studiens 

resultat- och analysdel. Vår ambition med avsnittet om tidigare forskning var att ge läsaren en 

så bred bild av forskningsfältet som möjligt. Detta för att tydligt visa hur fältet ser ut och vad 

vår studie kan bidra med. De studier vi tagit del av berör dock inte vår problemformulering, 

vilket vi anser gör vår studie mer relevant eftersom den kan fylla en lucka i forskningsfältet. 

Dock går det att diskutera huruvida vårt forskningsproblem är medberoende i sig eller om det 

snarare ligger i människans sätt att komma till insikt om sitt problem, oavsett vilket problem 

det rör sig om. Vi ville lyfta fram den forskning som gjorts generellt om medberoende 

eftersom det är ett fenomen som på senare tid tagits upp mer i media, vilket dokumentärserien 

Djävulsdansen är ett exempel på. Vi hade kunnat fördjupa oss i några utvalda studier, 

redogjort för dessa och slutligen använt oss av dem i analysen. Dock anser vi att det inte ger 

läsaren en lika tydlig bild av den tidigare forskning som finns och som gjorts på området. 

 

I vårt metodavsnitt inleder vi med att beskriva att vår studie utgår från den fenomenologiska 

läran, vilket innebär att visa på gemensamma karaktäristiska drag inom ett fenomen. För att 

samla in materialet till vår studie använde vi oss av narrativa berättelser som är ett 

tillvägagångssätt förankrat i den fenomenologiska läran. Vidare har vi sagt att vi förhållit oss 

deduktiva gällande vår ingång i studien. Detta innebär att man har en tydlig teoretisk 

utgångspunkt som man förhåller sig till redan innan man påbörjar undersökningen och som 

man sedan prövar mot det material man får fram. Såhär i efterhand inser vi dock att teorin om 

coping kan vara svår att generellt applicera på människor och därmed även det material vi fick 

fram, vilket innebär att vår studie kan tolkas som mindre deduktiv. Detta eftersom det kan ses 

som att situationer allmänt hanteras på ett eller annat sätt utan att man nödvändigtvis 

reflekterar över en specifik strategi. Utifrån vårt material och som forskare kunde vi dock se 

att det fanns olika tillvägagångssätt för våra informanter att hantera påfrestande situationer på, 

även om de inte reflekterade över dessa strategier. Trots att vi också låtit empirin tala anser vi 

att vi drogs mer åt det deduktiva hållet. Detta för att vi i vår kodning av materialet gick in med 

en förförståelse och "sökte med ficklampa" efter delar som kunde kopplas till våra teorier. 

 

Vi har tidigare nämnt att coping och komponenten hanterbarhet i känslan av sammanhang 

liknar varandra, vilket kan göra det svårt att särskilja på dem. För att försöka göra det 
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tydligare för läsaren, valde vi därmed att dela på begreppen i resultatdelen, dock utan att ta 

bort deras gemensamma innebörd vilket är människans förmåga att hantera svårigheter i livet. 

Hanterbarhet användes för att visa på hur informanterna tog sig an påfrestande händelser 

innan de kom till en brytningspunkt eller insikt om sitt medberoende, medan copingstrategier 

användes vid analys av hur informanterna hanterar relationen till den beroende och/eller 

psykiskt sjuka idag. Denna uppdelning användes även i analysdelen, men då under samma 

rubrik eftersom vi anser att det för läsbarhetens skull var tydligare att analysera dessa i samma 

avsnitt. 

 

Slutligen valde vi att dela upp resultat och analys efter mycket diskuterande om för- och 

nackdelar med detta. Vi är väl medvetna om att det genom att sätta ihop resultat- och 

analysdelen, kan bli tydligare och lättare för läsaren att koppla resultatet till analysen och 

studiens teorier. Livsberättelser ger ett otroligt rikt material, vilket resulterar i att det hade 

blivit väldigt mycket text för varje underrubrik om vi hade haft avsnitten tillsammans. Därför 

bestämde vi oss för att det skulle underlätta att dela upp dem, eftersom det minskar risken att 

ge läsaren ett för tungt material. 
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