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Sammanfattning 

 

Medberoende är ett komplext begrepp som människor har olika syn på. Utmärkande för 

medberoende är att de påverkas både emotionellt och beteendemässigt. Det är även 

vanligt att den medberoende curlar sin anhöriga i tron om att det gör missbrukaren väl. 

Denna studie syftar till att undersöka hur medberoende påverkas av att ha en anhörig 

som missbrukar alkohol eller droger, vilka konsekvenser medberoendet medför samt 

vilken hjälp de behöver för att frigöra sig. Studien har en kvalitativ ansats, och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts för att besvara syftet och frågeställningar. 

Sammanlagt har fem respondenter intervjuas, varav en rådgivare, två gruppansvariga 

och två medlemmar. Tidigare forskning som har använts berör hur alkoholism påverkar 

hela familjen samt de känslor och beteenden som är vanliga hos människor med 

medberoendeproblematik. Resultatet i studien visar att kvinnorna ser sitt tillstånd som 

en sjukdom som de inte någonsin kommer att bli helt friska från. Att hela tiden vilja ha 

kontroll på missbrukarens liv och tillstånd är typiska beteenden hos kvinnorna i vår 

studie. Samtliga av studiens respondenter berättade att de upplevde känslor av skuld och 

skam. Dessa känslor tenderar att grunda sig i det faktum att ha en nära anhörig som 

avviker från samhällets normer och värderingar samt känslan av att ha misslyckats med 

sin egen roll som förälder, barn eller annan anhörig. Gemenskapen och igenkännandet, 

som olika stödorganisationer införlivar, har i vår studie visat sig vara viktiga delar för 

den medberoende och dess möjligheter att frigöra sig från sitt beteende.  
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Abstract 
 

Codependency is a complex concept on which people have different views. Typical 

for codependency is that people are affected by it both emotionally and behaviorally. It 

is also common for the codependent person to pamper their relatives in the belief that it 

is in the addicts best interests. This study aims to examine how the codependent 

is affected by having a family member who abuses alcohol or drugs, the consequences 

the codependency entails and what help they need to free themselves. The study has a 

qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted to answer the 

question and issues. A total of five respondents were interviewed, one counselor, two 

team leaders and two team members. Previous research that has been read show how 

alcoholism affects the entire family, as well as the emotions and behaviors that are 

common among people with codependency problems. The result of the study shows that 

women see their condition as a disease that they can never be completely cured from. 

The need to constantly control the drug addict's life and condition are typical behaviors 

of women in our study. All of the study's respondents said they experienced feelings of 

guilt and shame. These feelings tend to be based in the fact that they're having a loved 

one who deviates from society's norms and values, and from the sense of failing in their 

role as parent, child or other relative. The kinship and recognition that different aid 

organizations amount to, our study have shown to be important to the codependent and 

for their ability to free themselves from their behavior. 
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INLEDNING 
 

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- eller missbruksproblem i 

västvärlden. I Sverige beräknas 330 000 personer ha ett alkoholberoende samt 780 000 

personer lida av ett alkoholmissbruk. Med missbruk menas enligt Vårdguiden att 

individen får återkommande problem som en följd av sitt alkoholintag. Vidare beräknas 

en miljon personer i Sverige ha en riskabel alkoholkonsumtion (Vårdguiden, 2013). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2007) nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- 

Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer 

med missbruks- och beroendeproblem ska lagstiftningen genomsyras av ett preventivt 

arbete med syfte att så tidigt som möjligt söka upptäcka och förhindra riskfulla alkohol- 

eller narkotikabruk. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att väga in anhöriga och 

andra i den enskildes sociala nätverk i arbetet mot nykterhet och drogfrihet. Dessa 

personers betydelse och insatser för missbrukaren bör stärkas för att ge bättre resultat i 

behandlingen, eftersom studier visat att familj och vänner fungerar stödjande samt har 

en viktig roll för upprätthållandet av nykterhet eller drogfrihet. Anonyma alkoholister 

(AA) i Sverige (2011) menar att individer som lever med en alkoholiserad 

familjemedlem tenderar att påverkas såväl psykiskt som fysiskt. Iverus (2008) beskriver 

att mag- och ryggproblem, depression och hjärtsjukdomar är några av de symtom som 

anhöriga till missbrukare kan drabbas av. Risker som undernäring eller övervikt finns 

också då den medberoende antingen inte har tid att äta eller tröstäter. Inom vården finns 

olika stödorganisationer och däribland stödgrupper för anhöriga till personer med 

missbruksproblematik (Vårdguiden, 2013).  

      

Begreppet medberoende kommer enligt Iverus (2008) från den engelska termen  

co-dependency. Under 1970-talet började begreppet sprida sig på mottagningar och 

behandlingshem. I Sverige, under samma period, började alkoholismen ses som en 

familjesjukdom där även personerna i alkoholistens närhet behöver stöd. Den 

medberoende har omedvetet en kontinuerlig anpassning till missbrukaren menar Iverus. 

Författaren förklarar vidare att den medberoendes liv hela tiden kretsar kring 

missbrukaren, var denne är, vad denne gör och hur denne mår. Denna ständiga kontroll 

leder dels till att de medberoende ses som experter på sin partner och dels till att denne 

blir isolerad från omvälden. Iverus (2008) menar att medberoende tenderar att förvärras 

över tid. Dessa individer behöver hjälp att ta itu med sina problem, vilket kan kännas 

annorlunda då de hela tiden fungerat som stöd åt andra och inte sett till sina egna behov 

eller känslor. Genom att den medberoende bearbetar sina känslor och beteenden ökar 

chansen för att missbrukaren söker hjälp för sina problem, menar Iverus. Författaren 

förklarar även att personer med medberoendeproblematik bör delta i anhörigprogram 

samt få professionellt stöd i kombination med varandra. Vikten av att kombinera den 

samhörighet och förståelse som medberoende upplever i stödgrupperna tillsammans 

med den struktur och kunskap som professionella inom socialt arbete kan bistå med är 

en kombination som tenderar att underskattas då fenomenet medberoende är ett ämne 

som inte många känner till. Vi ser det därmed viktigt att belysa detta ämne såväl för 

socialtjänsten som för allmänheten i stort. Lika viktigt ser vi det att individer med 

medberoendeproblematik får ett stärkt förtroende för samhället och berörda 

myndigheter. 
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Syfte  
Syftet med vår studie var att undersöka kvinnors subjektiva upplevelser av att vara 

medberoende till en anhörig som missbrukar alkohol eller droger samt vilken hjälp de 

behöver för att frigöra sig från sitt medberoende. Vi ämnar även undersöka vilka 

konsekvenser medberoendet medför för dessa kvinnor. 

 

Frågeställningar 
 Hur påverkas kvinnorna emotionellt av att ha en anhörig som missbrukar alkohol 

eller droger? 

 Vad är typiska beteenden för en medberoende? 

 Vilken hjälp behöver de medberoende för att frigöra sig?  

 

 

CENTRALA BEGREPP 
Nedan presenteras de centrala begrepp som genomsyras i denna studie. Vi kommer dels 

att presentera begreppen utifrån referenser och dels utifrån vår avsikt med vartdera 

begrepp kopplat till denna studie. 

 

Anhörig 
Nära släkting eller sammanlevande. I denna studie definieras begreppet anhörig som en 

person som lever eller levt nära en individ med missbruksproblematik.  

 

Missbruk/beroende 
Missbruk innebär det tillstånd då en individ brukar okontrollerade eller orimliga 

mängder substans (alkohol eller droger i detta fall) för att uppnå euforiserande effekter. 

Missbruk och beroende innebär att en individ lider av ett okontrollerbart begär efter 

njutnings- eller berusningsmedel (Nationalencyklopedin 2013). Iverus (2008) menar att 

tillståndet tenderar att ta över individens ekonomiska och sociala liv samt att substansen 

blir viktigare än hälsan. Gränsen mellan missbruk och beroende är vag men vad som 

även kännetecknar ett beroende är toleransökning, exempelvis att alkoholisten tål mer 

och mer alkohol, samt att denne får minnesluckor. 

 

Medberoende  
Anhörig till en person som missbrukar (alkohol eller droger i denna studie). Den 

anhöriges liv kretsar kring missbrukaren och har en ständigt omedveten anpassning till 

sin partner (Iverus, 2008) 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Verksamhetsbeskrivningar för de ideella föreningar vi besökt för att genomföra 

intervjuerna, i olika städer, presenteras för att ge en tydligare bild av hur dessa 

stödorganisationer arbetar. 

 

Al-Anon 
Den första Al-Anon gruppen startades 1935 i New York och idag finns dessa grupper i 

sammanlagt 110 länder och alla grupper utgår ifrån samma program, vilket gör att 

mötena ser likadana ut över hela världen. Al-Anon kom till Sverige först på 1960-talet 

och idag finns här omkring 200 grupper. Al-Anon är en självhjälpsgrupp, som bygger 

på de tolv stegen, som utformats till Anonyma alkoholister (Iverus, 2008). Al-Anon 

bygger på ett andligt program där det finns en tro om att det går att lita på en högre makt 

än oss själva. Alla deltagare kan själva välja vad som för dem är en högre makt, vad 

som ger dem styrka (Al-Anon, 1992). Al-Anon vänder sig exempelvis till anhöriga eller 

vänner till missbrukare. Det är gratis och anonymt att gå på mötena och syftet med 

mötena är att dela erfarenheter, tankar och känslor med varandra (Iverus, 2008). Mötena 

börjar med att alla hälsas välkomna av den som för dagen känner att den vill hålla i 

mötet. Sedan läser denna person upp de tio stegen som Al-Anon bygger på samt ”de tio 

traditionerna”. Sedan går mötet till ungefär som ett AA möte där alla hälsar på varandra. 

Sedan utgår mötet ifrån vilket steg gruppen befinner sig på och utifrån detta får 

deltagarna prata fritt om olika situationer i deras liv eller om någon har det jobbigt med 

någon speciell situation för tillfället. Mötet avslutas alltid med att alla talar om att 

allting som sagt på mötet är sagt i förtroende och att det inte får föras vidare (Muntlig 

källa på Al-Anon, 2013). Al-Anon är en ideell förening och bedrivs genom frivilliga 

bidrag och har ingen anknytning till professionella eller erbjuder någon form av 

rådgivning (Al-Anon, 1992).  

 

AHA   
AHA står för anhöriga hjälper anhöriga och är en ideell förening som startade 2012. På 

AHA får de medberoende tillgång till en personlig rådgivare så länge denne själv 

önskar. Rådgivarna har själva varit medberoende och fått gå ett antal steg i olika 

utbildningar för att få vara rådgivare vid AHA. När en medberoende ringer till AHA får 

denne träffa en rådgivare senast dagen efter samtalet, helst samma dag. Föreningen har 

också en jourtelefon som någon av rådgivarna alltid svarar på för att kunna stötta 

medlemmarna i olika situationer. Rådgivarens uppgift är att stötta, bekräfta och hitta 

alternativa lösningar på olika problem som den medberoende ställs inför (AHA, 2012). 

En kväll i månaden har AHA ringmöten där anhöriga till missbrukare träffas och delger 

sina erfarenheter, tankar och känslor. Sedan bokar den medberonde själv in samtal med 

rådgivaren så ofta som det behövs eller önskas. De medberoende får också åka på 

anhörigkraftsläger över en helg om så önskas, där träffas anhöriga från hela landet och 

där finns också rådgivare som håller i möten och samtal. Att vara medlem i AHA kostar 

150 kr per person/år och föreningen söker pengar för finansiering hos kommunen och 

landstinget (AHA, 2012). 

 

 

 

 

 



 

4 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Under denna rubrik följer en sammanfattning av de forskningar som denna studie 

grundar sig på. De områden som forskningen berör är alkoholism som en 

familjesjukdom samt den medberoendes känslor och beteenden.  

 

Alkoholism som familjesjukdom 

Alkoholism som familjesjukdom är farlig på många sätt och tenderar att påverka 

familjesystemet negativt enligt Schäfer (ref. av Bennett och Wolin, 2007). Författaren 

förklarar vidare att det inte sällan visar sig att alkoholism funnits i missbrukarens 

tidigare generationer. Detta uppdagas oftast i samband med att missbrukaren får sin 

diagnos, alkoholism. Sociala faktorer såsom brist på konsekventa regler, ett ineffektivt 

föräldraskap samt en kaotisk hemmiljö är direkta indikationer på riskfaktorer som 

påverkar barnen i en familj med missbruksproblematik. I Schäfers studie visade det sig 

att deltagarna upplevde sin barndom som kränkande och att det var alkohol och andra 

droger som var orsaken till deras upplevelser av sina föräldrars beteende. Några av 

deltagarna kände ett begär av att ta droger för att klara av det trauma och den stress som 

deras uppväxt i en missbrukande familj medfört. Schäfer (ref. av Bennett och Wolin, 

2011) fann även i sin studie att ofta förekommande familjekonflikter kan öka risken för 

missbruk samt att vad som anses vara normala familjeinflytanden är viktiga 

skyddsfaktorer för att ungdomar inte ska utveckla ett alkoholmissbruk. Schäfer (ref. av 

Schukit, 2007) menar att risken för att utveckla alkoholism är tre till fem gånger större 

om man har alkoholism i släkten jämfört med befolkningen i allmänhet. Detta gäller 

även barn som flyttats till en alkoholfri familj, vilket tyder på ett genetiskt arv. 
 

Johansson och Mneimné (2007) fann i sin studie att det är flera i missbrukarens 

omgivning som drabbas av missbruket framförallt familjen, som tenderar att påverkas 

av effekterna av missbruket, då deras vardag består av skuld, bortförklaring, skam, ilska 

och djup sorg. Gemensamt för flertalet av intervjupersonerna i studien var en känsla av 

oklarhet. De visste inte vad de kunde förvänta sig hemma, om den som missbrukade var 

berusad eller om det skulle vara lugnt hemma. Höiland (2008) menar att den 

medberoendes mående påverkas av hur väl de kan hantera och anpassa sig till sin 

vardag med alkoholisten. Kvinnornas självdestruktivitet visar sig genom skuld- och 

skamkänslor och mödrar upplever sig emotionellt ha försummat sina barn. Orford, 

Copello, Velleman och Templeton (2010) menar utifrån sin studie att missbrukets 

effekter utgör ett hot mot familjebilden, vilket skapar spänningar och konflikter som de 

anhöriga får svårt att hantera. Enligt Peled och Sacks (2008) kan de ekonomiska 

förutsättningarna vara en anledning till att kvinnorna stannar med sin missbrukande 

partner. Det kan dels grunda sig i att kvinnorna har lägre status med sämre ekonomi och 

dels i att det är kvinnan som har en stark roll med ett tryggt ekonomiskt kapital. I de fall 

där kvinnan har låg status och ekonomi visar studien att kvinnan tenderar att ha svårt att 

ta sig ur förhållandet samt att hon ser sig själv som ansvarig för sin partners missbruk. I 

de fall då det är kvinnan som har acceptabel status och ekonomi visar studien på en 

rädsla för att förlora sin status men samtidigt styrka att ta sig ur förhållandet. Johansson 

och Mneimné (2007) förklarar att medberoende till missbrukare försummar sitt eget 

livsutrymme genom att leva i missbrukarens värld som om det vore dennes egen. 
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Den medberoendes känslor och beteenden 
Det är enligt Schäfer (ref. av Koffinke, 2007) typiskt för en person som är medberoende 

att ständigt uppleva sig ha ansvar för att ställa till rätta de problem som det kemiska 

beroendet orsakat, för att skydda missbrukaren från dess konsekvenser. Johansson och 

Mneimné (2007) menar att det inte är ovanligt att den anhöriga, likaväl som 

missbrukaren, ofta har svårt att ta sig ur det dysfunktionella förhållandet. Detta kan bero 

på att den anhöriga har växt upp i en missbrukarfamilj och därmed saknar erfarenheter 

av sunda relationer. Johansson och Mneimné menar att den medberoende tar på sig för 

mycket ansvar vilket påverkar möjligheten att se situationen utifrån dess kontext. Då allt 

fokus i familjen riktas mot missbrukaren så brister kommunikationen i familjen 

sinsemellan och barnen upplever sig svikna av båda sina föräldrar då ingen av dem 

tillfredsställer deras behov. Författarna har i sin studie sett ett samband i att 

medberoende ofta förklarar sin situation som kaotisk och oförutsägbar. Enligt Schäfers 

(2007) studie räds många medberoende effekterna av hur de försummat sina barn den 

uppmärksamhet de borde fått. Schäfer (ref. av Isaacson, 2007) menar att skuld- och 

skamkänslor över sitt föräldraskap uppstår hos den medberoende, vilket är vanligt i 

familjer med alkohol- och drogmissbruk. Johansson och Mneimné (2007) menar att 

även om det är vanligt att den medberoende isolerar sig i hemmet, på grund av sin 

anpassning till missbrukaren, så kan stress och ångest minska i de fall den medberoende 

har tillgång till ett väl fungerande socialt nätverk. 

 

Svikna löften, bristande tillit och den ständiga ovissheten om hur situationen är hemma, 

hur missbrukaren mår och vilket humör han eller hon är på, är faktorer som de anhöriga 

tvingas lära sig att leva med enligt Johansson och Mneimné (2007). Författarna fann att 

känslan av att aldrig kunna planera in något eller förvänta sig något präglar familjen då 

allt plötsligt kan förändras om man har en missbrukare i familjen och de ständigt 

behöver vara beredda på att finnas till hands. Familjen anstränger sig hårt för att inte 

väcka misstankar utåt att någonting inte stämmer, inte står rätt till, att hela tiden vara på 

sin vakt skapar stress, osäkerhet och rädsla vilket resulterar i att självkänslan minskar 

samt att en social isolering växer fram. Författarna menar att de medberoende blir 

känslomässigt avstängda och kan av omgivningen upplevas som att de tar avstånd och 

inte bryr sig om andra än de i sin familj. Men detta grundar sig i deras psykiska ohälsa 

samt den skam de känner för missbrukaren.  

 

Schäfer (2007) har i sin studie fått fram resultat om hur missbrukaren upplevt sin familj 

under sin aktiva tid. Deltagare i studien menar att deras anhöriga under en lång period 

försökt dölja missbrukarens problem, men att de till slut insett att de inte kan hjälpa dem 

längre. Detta resulterade i att vissa anhöriga, på grund av besvikelse och sorg, tog 

avstånd från missbrukaren. Det hände även att missbrukaren tog avstånd från familjen 

då de skämdes inför dem. Copello, Templeton, Orford, Velleman, Patel, Moore, 

MacLeod och Godfrey (2008) kunde i sin studie se att det var vanligt förekommande att 

familjemedlemmar som fått hjälp med sitt medberoende kände ett allmänt lugn. Andra 

förändringar som kunde utläsas var minskad stressnivå, de blev lyckligare, självsäkra 

och mindre oroliga och mindre nedstämda. Kontrollbehovet tenderade även att 

förändras till ett sunt personligt förtroende. Ökad kunskap om alkohol- och 

drogmissbruk resulterade i att de anhöriga kunde se till hela familjens behov och 

rättigheter istället för till den enskilde missbrukarens. 
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TOLKNINGSRAM 
Nedan följer en presentation av den litteratur som använts i vår studie. Litteraturen har 

för tydlighetens skull delats in i tre delar, medberoende och känslor, medberoende och 

beteenden samt medberoende och frigörelse.  

 

Medberoende och känslor 
Iverus (2008) menar att fenomenet medberoende tenderar att te sig på olika sätt men att 

det finns vissa utmärkande drag hos flertalet medberoende. Beattie (2008) menar att två 

starka känslor för den medberoende är rädsla och oro. Oron kan uppstå när 

missbrukaren inte svarar i telefon, när det är avlöningsdag samt när missbrukaren har 

varit drogfri och den medberoende dagligen går och undrar om detta är dagen då 

missbrukaren ska ta ett återfall. Beattie förklarar att oro och ängslan är välbekanta 

känslor för samtliga medberoende och dessa infinner sig kontinuerligt. Iverus (2008) 

menar att den rädsla som medberoende känner kan beskrivas som en av de svåraste 

känslorna, den medberoende behöver ständigt vara beredd på att fly eller att finnas 

tillhands för missbrukaren.  Känslorna går runt i cirklar och triggar igång varandra. 

Dessa känslor ger bränsle åt tankar och beteenden som kan fortskrida hos den 

medberoende menar Iverus. Författaren menar att det för den medberoende går åt 

mycket energi för att dölja de problem som missbruket och missbrukaren för med sig. 

Att ständigt gå och bära på dessa känslor menar författaren kan leda till att den 

medberoende känner starkare rädsla och därmed drabbas av panik då denne upplever en 

känsla av att något måste göras åt problemet.  

 

Hellsten (1998) menar att känslor som skuld, skam och, sorg är vanligt förekommande 

för individer med medberoendeproblematik. Sorgen är en känsla som tillsammans med 

rädslan nästan ständigt närvarar i den medberoendes liv. Författaren skriver att sorgen är 

ofta en känsla som denne vänjer sig vid då denne ofta känner sig sviken av 

missbrukaren. Företeelser som att ens partner inte kommer hem på natten, inte dyker 

upp vid avtalad tid för att äta middag, att ens barn blivit häktad eller inte går i skolan 

eller att ens föräldrar inte deltar vid högtider är händelser som medför känslor av sorg 

och som i sin tur för med sig känslor av skuld och skam, menar Hellsten. Iverus (2008) 

beskriver skillnaden mellan skuld och skam som att skuld är sammankopplat med en 

människas handling medan skam är sammankopplat med människans existens, skam 

drabbar hela personen. Hellsten (1998) menar att om inte personen erkänner sina 

misstag och därmed sin skuld i det som händer i livet så kommer skammen att ta över 

dem. Dessa känslor är svåra att hantera och gör att människor ofta har svårt att stå ut 

med och därmed börjar ljuga, först för sig själva och sedan för andra. Detta i hopp om 

att dämpa känslor av skuld och skam, som sorgen av att leva med en missbrukare för 

med sig, tenderar den medberoende att inta en försvarsställning genom att försöka 

övertyga sig själv om att ens handlingar är av välmening menar författaren.   
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Medberoende och beteenden 
Iverus (2008) menar att den medberoende alltid har missbrukaren i sina tankar och det 

inte är ovanligt med konstanta sms eller telefonkontakter med missbrukaren, eftersom 

den medberoende anser sig behöva ha ständig kontroll, både över sig själv och över 

missbrukaren. För att uppnå denna kontroll menar författaren att det är vanligt att den 

medberoende vill veta allt om missbrukarens liv, tidigare relationer, vad denne gör, 

vilka denne umgås med, vad denne tycker om och inte tycker om och så vidare. Den 

medberoende behöver bli expert på att veta hur missbrukaren reagerar i olika 

situationer, vilka beteenden denne har och vad som skapar ångest hos denne. Hellsten 

(1998) menar att den medberoende därmed ses ha ett tvångsmässigt och osunt sätt att 

kontrollera sitt liv, sina känslor och livet i allmänhet. Iverus (2008) beskriver att det ofta 

sker en omedveten anpassning och omorganisering hos den medberoden, för att passa 

missbrukaren och dennes liv. Hellsten (1998) skriver att den omedvetna anpassningen 

handlar om att den medberoende styrs utifrån istället för att låta sitt beteende styras 

inifrån, ifrån sina egna känslor, behov och tankar. Detta kan leda till att den 

medberoende känner sig olycklig och missförstådd men utan att riktigt förstå varför, 

förklarar författaren. Den medberoende får ta ansvar över både sitt och missbrukarens 

liv. Detta gör att den medberoende upplever ett yttre och inre kaos som denne inte kan 

komma ifrån, samtidigt som känslan av att behöva lösa situationen ständigt växer. 

Beattie (2008) menar att många med medberoendeproblematik är beredda att göra vad 

som helst för missbrukaren. Detta beteende gör att den medberoende ofta får offra delar 

av sig själv, att dennes egna känslor och behov får stå tillbaka för att behaga 

missbrukaren. Från en början sker det ofta utan att den medberoende är medveten om 

det. Författaren menar vidare att den medberoende tror att denne behöver göra allt detta 

och att de hjälper missbrukaren att sluta missbruka. Beattie menar att den medberoende 

tror sig behöva ha ständig kontroll, göra allt åt missbrukaren samt skydda denne och att 

det är av kärlek denna vill behaga missbrukaren. Det är också vanligt att tro att det går 

att påverka missbrukarens val och beteenden om missbrukaren får se allt den 

medberoende gör för missbrukarens skull. Beattie (2008) beskriver att den medberoende 

många gånger även tar ekonomiskt ansvar över missbrukaren. En del kvinnor som har 

en missbrukande partner har dubbla, ibland tredubbla arbeten medan deras 

alkoholiserade män inte har något jobb och inte heller behöver ta, eller får ta, något 

ansvar för exempelvis familjens ekonomi. 

 

Frigörelse från medberoende 
Beattie (2008) menar att en viktig del i att bli fri från sitt medberoende är frigörelse. 

Frigörelsen handlar inte om att bli känslokall eller att alltid acceptera missbrukarens 

beteenden. Det handlar istället om att frigöra sig mentalt och emotionellt från 

missbrukaren. Författaren förklarar att den medberoende lösgör sig från osunda och 

smärtsamma förbindelser med en människas ansvar och problem som den medberoende 

ändå inte kan göra någonting åt. Beattie menar vidare att frigörelsen grundar sig i att 

varje människa har ett eget ansvar över sitt liv, att en individ inte kan lösa en annan 

individs problem och att inga problem löser sig genom att den medberoende oroar sig 

och kontrollerar. Om människor skapar problem eller katastrofala situationer så måste 

de själva få ta konsekvenserna av sitt handlande och hitta egna lösningar till förbättring. 

Beattie menar att den medberoende genom frigörelse kan lära sig att älska, bry sig om 

och involvera sig i missbrukaren utan att få ett osunt förhållande till denne och utan att 

drivas av tvångsmässigt kontrollerande av missbrukaren och dennes liv. När den 

medberoende börjar uppnå frigörelse så börjar ofta missbrukaren att själv ta ansvar över 
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sitt liv och så småningom börjar också missbrukaren att förändra sitt eget beteende 

skriver Beattie. För att den medberoende ska kunna utvecklas och uppnå förändring i 

sitt beteende är det viktigt att denne lär sig att låta missbrukaren själv ta ansvar över sitt 

liv menar författaren.  

 

Beattie (2008) menar att en del i att kunna uppnå frigörelse är att den medberoende 

måste finna acceptans mot att denne inte kan förändra och styra livet åt missbrukaren. 

Acceptans leder till sinnesro och att det är ett av de viktigaste stegen till att nå 

förändring för den medberoende. Vid en känsla av att hålla på att förlora något, när vi är 

otrygga och framtiden är oförutsägbar, är det svårt att acceptera och inte vilja göra allt 

för att styra hur utfallet av situationen ska bli. Författaren menar att vi människor vill 

veta vad som ska hända samt att vi vill hålla fast i det som varit. Som medberoende 

menar författaren att det aldrig går att förutse vad som kommer att hända, speciellt inte i 

ett nära förhållande till en missbrukare. Den medberoende får ständigt utstå problem, 

brutna löften och lögner, vilket leder till en oförutsägbar framtid, som den medberoden 

vill försöka få kontroll över. Författaren menar att den medberoende mister sin psykiska 

och fysiska trygghet, sitt umgänge och kanske tilliten till människor. Den medberoende 

går ofta miste om drömmar och förväntningar om framtiden. Det faktum att 

missbrukaren inte kan tillfredsställa dessa behov och förväntningar är svåra att förstå 

och acceptera. Det innebär enligt författaren en stor sorg och förlust för den 

medberoende som behöver kämpa för att acceptera de förändringar som är nödvändiga 

för ett tillfrisknande.  

 

Enligt Iverus (2008) får de medberoende hjälp att uppnå frigörelse och acceptans genom 

professionella eller genom ideella stödföreningar. Psykoterapi är en behandlingsform 

som används för att klienten ska lära sig att hantera sina känslor, tankar och sin situation 

på ett mer adekvat sätt. Klienten kan också få förklaringar till sina beteenden och 

rädslor. Iverus menar vidare att det i första hand brukar rekommenderas att den 

medberoende deltar i olika anhörigprogram såsom Al-Anon. Genom att delta i 

stödprogram och träffa andra som är medberoende kan erfarenheter delas, på ett annat 

sätt än med en professionell. Författaren menar att det dock är det mest önskvärt att gå i 

terapi parallellt med anhörigprogram. 

 

 

METODAVSNITT 
Nedan redovisas och diskuteras studiens metodavsnitt. Först kommer val av metod att 

beskrivas för att sedan följas av presentation om urval av respondenter, 

litteratursökning, intervjuguiden, studiens tillvägagångssätt, studiens databearbetning 

och analysmetod, reliabilitet, validitet, generaliseringsbarhet, etiska överväganden 

samt källkritik.  

 

Val av metod 
Studiens syfte är att undersöka medberoendes subjektiva upplevelser av att vara 

medberoende till en anhörig med missbruksproblematik samt vilken hjälp de behöver 

för att frigöra sig. För att kunna ta del av kvinnornas upplevelser samt för att de skulle 

kunna tala om sina känslor, erfarenheter och händelser så valdes semistrukturerad 

intervju som metod. Bryman (2008) menar att intervjuaren vid semistrukturerade 

intervjuer utgår ifrån en intervjuguide med teman som ska beröras. Denna guide 

fungerar enligt Bryman (2008) som en strukturerad lista som ska finnas som stöd vid 
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intervjuerna. Teman och frågor som gör det möjligt att uppnå syftet med studien bör 

finnas med utan att forskaren styr samtalen. Respondenterna har möjlighet att svara fritt 

och beskriva sina upplevelser och tankar. Uppföljningsfrågor kan ställas för att följa upp 

det respondenten sagt för att få fördjupade svar. Till en början funderade vi på att 

genomföra en kvantitativ studie och använda oss av enkäter för att samla in data om 

medberoende, detta främst för att underlätta anonymiteten för respondenterna. Då vårt 

syfte är att undersöka kvinnors egna upplevelser av medberoende fann vi att kvantitativ 

studie var irrelevant då den ämnar mäta olika faktorers korrelationer. Vi fann därmed 

kvalitativ studie med semistrukturerad ansats relevant för att kunna få en djupare 

förståelse för kvinnornas livssituation än vad någon annan metod, inom såväl kvantitativ 

som kvalitativ studie, möjliggör till. 

 

Urval av respondenter 
Inom kvalitativa undersökningar är det vanligt att använda sig av målstyrt urval vilket 

innebär att forskaren väljer ut respondenter som anses kunna svara på forskarfrågan 

(Bryman, 2008). För att få svar på våra frågeställningar togs kontakt med socialtjänsten 

och ideella föreningar såsom exempelvis kyrkan för att söka efter respondenter. Dessa 

hänvisade oss i sin tur till olika ideella föreningar då de själva inte hade någon 

verksamhet med respondenter som passade in i syftet till undersökningen. Socialtjänsten 

hänvisade oss till Al-Anon, AHA och öppenvårdsinsatser såsom anhörigcentrum. 

Därmed användes även snöbollsurval som urvalsmetod, som enligt Bryman (2008) 

innebär att forskaren tar kontakt med en grupp människor som antas vara relevanta för 

temat i forskningen och använder dessa människor för att komma i kontakt med fler 

respondenter som antas kunna besvara frågeställningarna. Genom hänvisningar från 

socialtjänsten och sökningar på internet kom vi i kontakt med de respondenter som 

ingår i denna studie. Vi skickade ett informationsbrev samt tog telefonkontakt med för 

ämnet adekvata föreningar. Till en början begränsades studies syfte till kvinnor som levt 

eller lever med en partner som missbrukar alkohol eller droger. Detta medförde att 

endast dessa kvinnor efterfrågades samt att det blev svårt att finna respondenter som var 

villiga att delta. Syftet formulerades därför om och blev utökat till kvinnor som levt med 

familjemedlem eller annan anhörig som missbrukar alkohol eller droger. De slutgiltiga 

respondentdeltagarna blev fem kvinnor i medelåldern varav tre är mammor till barn med 

missbruksproblematik, en är dotter till missbrukare samt en kvinna har haft en 

svägerska med missbruksproblematik. Två av kvinnorna i studien är gruppansvariga för 

deras föreningar, en kvinna är rådgivare vid föreningen som denne tillhör och de andra 

två kvinnorna är medlemmar i någon av föreningarna, AHA eller Al-Anon. Vi har valt 

att benämna respondenterna som är mödrar till barn med missbruksproblematik som 

MB1, MB2 och MB3, dotter till missbrukare som D och svägerska till missbrukare som 

SV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Litteratursökning 
Att göra en litteratursökning innebär att noggrant gå igenom olika former av litteratur 

som finns om det rådande ämnet. Det är viktigt att som första steg gå igenom 

vetenskapsartiklar och övrig litteratur (Bryman, 2008). I sökandet efter tidigare 

forskning har vi använt Örebro universitets biblioteksdatabas för vetenskapliga artiklar 

inom socialt arbete. Vi har sökt i Social services abstracts och Summon med sökorden: 

Co-dependency, medberoende, addiction, alcohol, alcoholism, Alcohol and drug 

problems, alcohol dependence, substance-abuse, drogmissbruk, missbruk, women, 

family,familj, family members social integration och stress and coping. Vi har även sökt 

i Örebro universitetsbibliotek efter tidningsartiklar och tidsskrifter såsom Socionomen 

och Socialvetenskaplig tidsskrift. På lokala bibliotek har vi sökt efter adekvat litteratur 

för studiens ämne. Uppsatsförfattarna har i de fall det varit nödvändigt lånat böcker via 

fjärrlån. Två av de böcker som använts har refererats av respondenterna. Den 

metodlitteratur som använts har dels valts utifrån relevans och dels genom att 

uppsatsförfattarna tagit del av andra studier.  

 

Intervjuguide 
Intervjuguide är en strukturerad frågelista eller en lista med teman som ska beröras vid 

semistrukturerad intervju. Det som är viktigt med en intervjuguide är att den täcker upp 

områden för att besvara studiens syfte samt att respondenterna får tillfälle att dela med 

sig av hur de upplever sin värld och sitt liv (Bryman, 2008). Det är viktigt att 

frågeställningarna i intervjuguiden inte är för specificerade då intervjun ska vara 

flexibel samt att intervjueren lätt ska kunna ställa följdfrågor för att få djupare förståelse 

för respondentens liv. Bryman menar också att en för specifik intervjuguide riskeras ha 

blivit färgad av forskarnas egna fördomar och erfarenheter. Detta påverkar i sin tur 

resultatet och analysen av forskningen menar författaren. Det är viktigt att inte ställa 

ledande frågor samt att använda ett språk som passar respondenterna. När vi utformade 

intervjuguiden (se bilaga 2) så utgick vi från studiens syfte och frågeställningar och 

formulerade fem övergripande frågor för att besvara syftet och frågeställningarna. Vi 

använde oss av öppna och stora frågor för att respondenterna skulle kunna tala fritt, om 

deras känslor, upplevelser och erfarenheter. Dessa öppna frågor gjorde att vi i 

respondenternas berättelser så kunde ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

deras situation. För att respondenterna skulle känna sig bekväma och för att vi skulle få 

en inblick i verksamheterna så fick de först berätta om verksamheterna. Sedan 

efterfrågade vi mer specifika frågor kopplade till studiens syfte och som avslutning 

efterfrågade vi om verksamheternas riktlinjer och arbetssätt för att få inblick i vad dessa 

stödorganisationer kan erbjuda för form av stöd.  

 

Tillvägagångssätt 
Efter att syfte, frågeställningar och intervjuguide för studien utformats togs kontakt med 

olika föreningar och myndigheter via mejl, för att undersöka vilka möjligheter till 

intervju som fanns. Dessa hänvisade till två olika ideella föreningar, Al-Anon och AHA, 

kontakt togs med dessa två olika föreningar i flera städer i Mellansverige och slutligen 

genomfördes intervjuer i tre mellanstora städer i Mellansverige. Intervjuerna 

genomfördes i föreningarnas lokaler och pågick mellan 45 minuter till 1 timme och 15 

minuter. Eftersom intervjuerna genomfördes i lokaler som respondenterna själva känner 

igen blev intrycket att de kände sig lugna och trygga. Intervjuerna kunde genomföras i 

lugn och ro utan störande moment eller stress. Bryman (2008) menar att det är av stor 

vikt att intervjuer kan genomföras i en lugn miljö för att inte störa respondenterna, men 
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också för att kvaliteten på inspelningen ska bli bra. Bryman menar också att det för 

respondenterna är viktigt att känna sig trygga i att intervjun genomförs ostört och att 

ingen annan kan höra vad som sägs i rummet. Vi var båda närvarande vid samtliga 

intervjuer, detta för att finna stöd i varandra och för att komplettera varandra vid 

intervjun.  För att minska egna tolkningar av det respondenterna sagt samt att all data 

skulle finnas tillgänglig för analys spelades intervjuerna in och transkriberades för att 

sedan tematiseras. Respondenterna blev efter intervjun tillfrågade om de ville ta del av 

uppsatsen när den är klar vilket de var intresserade av och kommer att göra. 

 

Databearbetning och analysmetod 
Kvale och Brinkman (2009) menar att det inom kvalitativ forskning är vanligast att 

intervjuerna spelas in och därefter transkriberas. Detta för att intervjuaren ska kunna 

fokusera på intervjun och ämnet, men också för att fånga tonlägen, ordval och pauser. 

Detta bidrar till en bättre analys där utrymme för forskarens egna värderingar och 

åsikter minimeras enligt författaren. Alla intervjuer i denna studie spelades in för att 

sedan transkriberas och tematiseras. På grund av tidsbrist valdes vissa delar av 

intervjuerna bort under transkriberingen, delar som inte hade med intervjun att göra 

eller som för studien inte var relevanta. Studiens resultat har analyserats utifrån de 

teman, känslor, beteenden samt frigörelse, som framkom under tematiseringen. När 

intervjuerna transkriberades användes dataprogrammet DSS Player Standard 

Transcription Module, vilket lånades från Örebro Universitet. Dataprogrammet gör att 

inspelningarna omvandlas till datafiler som sedan kan lyssnas igenom. Genom att lyssna 

på intervjuerna kunde uppsatsförfattarna samtidigt skriva ner intervjuerna i särskilda 

dokument. Sedan användes dessa dokument för resultatredovisning och analys. När allt 

material som behövdes använts till studien raderades både ljudfilerna från 

inspelningarna och dokumenten med den skrivna texten från intervjuerna.   

 

Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 
Enligt Bryman (2008) är reliabilitet ett forskningskriterium som undersöker huruvida en 

studies resultat blir det samma om studien görs om på nytt. Författaren menar att 

validitet är ett annat forskningskriterium som undersöker huruvida forskaren mäter det 

denne ämnar göra utifrån studiens syfte, det vill säga om studiens slutsatser är adekvata. 

De båda kriterierna är vanliga inom kvantitativ forskning där man mäter kausala 

samband mellan olika variabler. Bryman (2008) menar att då man inom kvalitativ 

forskning inte fokuserar på mätning av olika faktorer så har man anpassat begreppen 

och dess innebörd därefter. Validiteten inom kvalitativ forskning handlar därmed om 

huruvida man, observerar eller identifierar det man ska samt om resultatet stämmer med 

etablerade och presenterade teorier. Författaren menar att reliabiliteten även inom 

kvalitativ forskning innebär i vilken grad studien kan upprepas (replikeras). Dock 

poängterar författaren att replikerbarheten är svårare i kvalitativ studie. Svårigheten 

ligger i att som forskare utföra en studie på exakt samma sätt som tidigare forskare gjort 

samt att återskapa en likadan miljö och respondentgrupp. Vår studie innehar därmed 

inte en hög reliabilitetsnivå. Vi kan däremot utläsa ett tydligt samband i huruvida våra 

empiriska data stämmer överrens med den tidigare forskning och litteratur studien 

grundar sig på. Vi kan även se en svårighet i att återskapa transkribering av kvalitativa 

intervjuer då individer uppfattar olika delars relevans olika. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att två forskares uppfattning och stilar kan skilja sig åt, exempelvis hur 

noggrant man dokumenterar sin empiri. Validiteten i denna studie ter sig relativt hög, 

uppsatsförfattarna har endast undersökt det som studien syftar till. Respondenternas 
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subjektiva upplevelser har undersökts och sedan analyserats utifrån adekvat litteratur 

och forskning. 

 

Generalisering inom kvalitativ forskning 
Bryman (2008) menar att problem inom kvalitativ forskning även uppstår gällande 

studiens generaliserbarhet. Då dessa forskningar ofta grundas på deltagande 

observationer eller ostrukturerade intervjuer med mindre grupper eller individer i 

specifika miljöer så försvåras och nästintill omöjliggörs generalisering av resultatet till 

större grupper. Författaren menar därmed att respondenterna i kvalitativa studier inte är 

representativa för större populationer och resultaten från dessa studier bör därmed mätas 

mot teoretiska slutsatser. Därmed menar författaren att det är kvaliteten på det teoretiska 

grundvalet som ligger till grund för huruvida kvalitativa studier kan generaliseras eller 

inte. De teoretiska grundvalen för denna studie visar på samma eller liknande resultat 

och förklaringar om fenomenet medberoende. Huruvida vilken kvalitetsnivå den 

tidigare forskningen och teoriavsnittet har ser vi svårt att avgöra. 

 

Etiska överväganden  
Bryman (2008) menar att forskare behöver ta hänsyn till etiska aspekter, såsom 

frivillighet, anonymitet och integritet. Författaren tar upp informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som viktiga etiska 

principer som ska styra forskningen ibland annat Sverige. Informationskravet innebär 

att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte och 

moment som ingår i undersökningen. Forskaren ska även informera deltagarna om att 

de medverkar frivilligt och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande om de 

önskar. Detta har vi tagit i beaktande och vår studie bygger på genomgående frivilligt 

deltagande samt att de informerats om syfte. Respondenterna lämnade muntligt 

samtyckte till att intervjuerna spelades in, samt blev informerade om hur materialet 

sedan skulle behandlas. Materialet från intervjuerna transkriberades och kommer efter 

den slutgiltiga inlämningen av studien att raderas, liksom att transkriberingen kommer 

att raderas. Citaten i resultatredovisningen har anpassats till skriftspråk utan att ändra 

innebörd. Upprepningar och hummande har reducerats för att underlätta läsningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan. Är personerna under 18 år är det vanligt att vårdnadshavare 

behöver lämna samtycke. Respondenterna i vår studie är myndiga och de har alla 

medverkat på frivillig basis. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens 

deltagare ska behandlas med största möjliga skydd och de får inte uppgifter ska röjas till 

omgivningen. Materialet har avidentifierats då deltagandet är anonymt, samt att städerna 

vi besökt inte exponeras för att säkerställa respondenternas anonymitet. Nyttjandekravet 

innebär att de empiriska data som samlats in endast får användas till studiens syfte och 

ändamål. Vi har enbart använt det material som studien grundar sig på för att söka svar 

på vårt syfte. 

 

Det är viktigt att respondenterna inte blir stressade eller skadade av att delta i en studie. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det ofta uppstår etiska problem i undersökningar 

som syftar till att undersöka människors privatliv. Författarna menar att det som 

forskare är viktigt att ta hänsyn till principen ”göra gott”, vilket innebär att det är viktigt 

att minimera chansen att respondenterna ska ta skada av att delta i undersökningen. I 

denna studie har respondenterna deltagit i någon form av behandling/stöttning för sitt 

medberoende. Dock tyckte några av respondenterna att det fortfarande var jobbigt att 
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tala om sina erfarenheter, men att det var nyttigt för dem samt att de vill sprida sina 

erfarenheter och kunskaper. För de flesta av respondenterna låg medberoendet långt 

tillbaka i tiden och de hade hunnit få en distans till sitt mående och beteenden. En av 

kvinnorna i studien var dock mitt i sitt medberoende (MB2). Vid intervjun med denna 

kvinna deltog stödgruppens rådgivare. MB2 fick, som alla andra, en förfrågan om att 

delta i studien men via sin stödperson och valde själv att ställa upp. Att den 

medberoende skulle fått stöttning eller att medberoendet skulle vara längre tillbaka i 

tiden var något vi informerade om i det informationsbrev som skickades ut (se bilaga 1). 

Det har i denna studie varit viktigt att inte röra upp respondenternas känslor allt för 

mycket, utan att de skulle kunna berätta om sitt privatliv utan att det blir alltför 

smärtsamt för dem. Vi är medvetna om att det kan röra upp känslor för respondenterna 

när de pratar om detta, vilket flera av respondenterna också berättade. I stödgrupperna 

talar respondenterna ständigt om sina känslor, beteenden och upplevelser vilket gör att 

våra intervjuer troligen inte väckte någonting nytt för dem. En av respondenterna hade 

dessutom gått en kurs för att bli rådgivare. För att bli rådgivare krävs det att 

medberoendet ligger en viss tid tillbaka i dennes liv samt att denne bearbetat sin 

situation. Av de fyra andra kvinnor var det som sagt en som var mitt uppe i sitt 

medberoende medan den andra hade sitt medberoende långt tillbaka i tiden och två av 

dessa fyra kvinnor var ansvariga i den föreningen de tillhör.  

 

Källkritik 
Vi har valt att använda referenslitteratur som saknas vetenskaplig förankring. Detta dels 

då det varit svårt att finna teoretisk förankring kring det studerade ämnet samt dels då 

boken (Iverius, 2008) refererats kring från de medberoende själv som en tydlig och 

talande bok som beskriver många delar om medberoendeproblematiken. Valet har 

därmed grundats på relevans för vår studie vilket skulle kunna påverka källkritiken för 

denna referens. 
 

Då vi använt oss av andrahandskällor i presentationen från en av våra tidigare 

forskningar bör det uppmärksammas att det är en sekundärkälla där vi tolkat text som 

vår referens tolkat utifrån originalkällans tolkningar av sin empiriska data. En anledning 

till att vi valt att använda sekundärkällor i denna forskning är då det är en relevant 

forskning för vår studie, vilket var svårt att finna. Även här ska det då beaktas att 

forskningen valts för att passa till vår studie. Detta grundar sig i att vi inte ville styra 

intervjuer och tolkningar av empirisk data utifrån vad forskning och befintlig litteratur 

säger om fenomenet medberoende. Detta tillsammans med viss tidbrist som påverkat 

våra möjligheter att leta upp och tolka originalkällan från denna forskning. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan kommer studiens resultat och analys att presenteras fortlöpande. Resultat och 

analys har delats upp på så vis att de redovisas i följande teman, medberoende och 

känslor, medberoende och beteenden samt medberoende och frigörelse. I detta avsnitt 

kommer även citat från respondenterna att redovisas. Citaten redovisas i presens då 

kvinnorna i studien ofta pratade om hur de mådde när de var som mest sjuka i sitt 

medberoende 

 

Medberoende och känslor 
Gemensamt för respondenterna är att de alla upplever skam och skuld i stor grad. De 

menar att den medberoende letar fel hos sig själv och nedvärderar sig själv så att de inte 

anser sig vara värda någonting. Respondenterna definierar medberoende som en 

sjukdom, en väldigt jobbig sådan, som påverkar individens olika levnadsområden. 

Känslan av att ha misslyckats som mor, barn eller annan anhörig resulterar i frågor om 

vad som kunde gjorts annorlunda.  

 
Det är en sorg att ha ett barn eller en anhöriga som missbrukar och den bär man 

alltid med sig (MB3). 
 

Jag ljög för svärmor och sa att hennes son var magsjuk. Han var ju inte magsjuk. 

Han var ju full. Men jag skämdes så fruktansvärt (MB2). 

 

Respondenterna menar att huruvida missbrukaren är 13, 20, 30 eller 50 år inte spelar 

någon roll då det fortfarande är deras anhöriga som de håller av och älskar. Kärleken till 

sina barn är så stark att den riskerar att stjälpa missbrukaren istället för att hjälpa denne. 

Missbrukaren behöver utsättas för konsekvenser av sitt missbruk och respondenterna 

menar att det som anhörig är svårt att stå bredvid och se på. Generellt för 

respondenterna är att de gett missbrukaren pengar, mat och så vidare i tron om att de 

hjälpt dem, men att de medberoende i efterhand kan se att de snarare underlättat 

missbrukandet. En tjuga kanske inte ses problematiskt att ge till någon men för en 

missbrukare är 20 kronor en början till att kunna köpa sin drog. 

 
Att stå då med den här älskade ungen som man älskar över allt annat och säga nej, 

du får ingen tjuga av mig därför då vet jag att då kan du droga en dag till, det är 

fruktansvärt, det är det svåraste man kan göra som förälder (MB1). 

 

Som anhörig får man vara med om situationer såsom att närvara vid rättegångar, i 

tingsrätten eller hos polisen då missbrukaren gjort sig skyldig till brott. Detta menar 

några av respondenterna är jobbigt och ger starka skamkänslor. Det är inte ovanligt att 

de tar på sig skulden för vad missbrukaren gör, hur denne mår och beter sig.  

 
Här sitter jag i bilen och mår hur illa som helst, för att du är uppe på stan och beter 

dig sådär. Jag skäms åt dig för att du inte har förnuft att fatta att du ska skämmas 

(MB1). 

 

Känslor av skam och skuld härleder från den sorg som de medberoende har och sorgen 

tenderar att ständigt närvara. Sorgen grundar sig i det svek som missbrukaren utsätter 

sina anhöriga för (Hellsten, 1998). Den skam och skuld som respondenterna beskriver 

grundar sig enligt Hellsten i att ha en anhörig som missbrukar. Dels anklagar den 
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medberoende sig själv och undrar vad denne gjort fel eller vad som kunde gjorts 

annorlunda och dels tar den medberoende på sig skulden för missbrukarens beteenden 

och skyddar denne från kosvekvenser. Att ha en nära anhörig som avviker från 

samhällets normer och värderinga bidrar till skam- och skuldkänslor hos de 

medberende. Johansson och Mneimné (2007) fann i sin studie att den medberoandes 

vardag består av skuld, skam, bortförklaringar, ilska och djup sorg. Respondenterna i 

vår studie uttrycker dessa känslor tydligt och de tror att alla medberoende delar 

känslorna med dem. Enligt Beattie (2008) är rädsla och oro ytterligare känslor som 

upptar stora delar av de medberoendes vardag. Författaren menar att dessa känslor är 

välbekanta för medberoende och gör sig ständigt påminda. Vi tolkar denna rädsla och 

oro som den kärlek som kvinnorna så tydligt uttrycker. Kärleken till sin anhörige är en 

bidragande faktor till den ständiga tillgänglighet som kvinnorna har. Tillgängligheten 

och kontrollen av missbrukaren stillar oron tillfälligt. Att få höra missbrukarens röst och 

kunna avgöra hur denne mår, få bjuda på mat eller veta vad missbrukaren gör är typiska 

beteenden som kvinnorna i studien uttalat lugnar tillfälligt.  

 

Medberoende och beteenden 
Våra intervjuer visar att kontroll är ett vanligt förekommande beteende hos personer 

med medberoendeproblematik. Det kaos och elände som missbruket för med sig upptar 

all tid menar respondenterna och det leder till ett egocentriskt beteende. De ser inte att 

det finns andra människor runt omkring dem som gör bra saker. Att ständigt vara på sin 

vakt och försöka ha koll på vad missbrukaren gör, var de är, vilka de umgås och pratar 

med menar några av respondenterna är typiska beteenden då de inte kan tänka på något 

annat. 

 
När man träffar dem synar man dem ju, man kollar hur ser de ut, hur ögonen ser ut, 

hur de beter sig, ser du trött ut, ja man tittar på allt. Och bara när man ringer, bara 

att höra hans röst, hur låter du nu, låter du pigg, är du glad, är du ledsen eller 

förbannad, ja alla skiftningar lyssnar man efter. Man lär sig väldigt snabbt att 

känna igen detta (MB3). 

 
Jag skulle vilja lägga honom i en resväska och sticka härifrån och bara han och jag 

på en ö (MB3). 
 

Behöver du dricka nu? Vart ska du nu, ska du ut och dricka? Man kanske betalar 

räkningar, man springer och tittar i fönstret, varför kommer han inte, är han full? 

Vad gör han nu? (SV) 

 

Ständig tillgänglighet på telefon, i hemmet, med bilen och dylikt är också gemensamt 

för deltagarna i studien. En deltagare förklarade att hon hade svårt att koncentrera sig 

och att hon inte kunde gå hemifrån ifall hennes missbrukande son skulle komma och 

behöva hennes hjälp. Samma kvinna berättade att hon tyckte det var jobbigt när hon 

skulle åka bort med jobbet då hon inte kunde ha kontroll på sin son eller vara honom 

tillgänglig. 

 
När jag gick ner till tvättstugan så låste jag inte min ytterdörr för om min son kom 

så skulle han kunna komma in fast jag bara var nere i tvättstugan. Om det var låst 

så kanske han skulle gå och då missa jag ju han och det ville man ju inte. Det är en 

jättestress, enormt. Fullständig tillgänglighet ville man ju ha, helst finnas där 24 

timmar om dygnet (MB3). 
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Den medberoendes sätt att hjälpa missbrukaren yttrar sig dels i att betala deras 

räkningar, förse dem med fickpengar, ringa samtal åt dem och dels i att laga mat åt dem. 

Missbrukaren behöver i stort sett inte göra någonting själv som denne anser jobbigt. 

 
Det enda vi gör när vi håller på med det här det är att hjälpa dem att missbruka en 

dag till. Vi möjliggör hela tiden kan man säga, det är det största problemet med oss 

anhöriga (MB1). 

 
Jag var vansinnig, jag ringer till polisen, jag ringde till soc, jag visste egentligen 

ingenting om det här livet och allra minst hur man skulle reagera som anhörig. Jag 

förstod aldrig att jag var medberoende så det bara skrek om det. Det förstår man 

inte. Jag tyckte bara att jag gjorde alla saker helt rätt och alla andra gjorde helt fel. 

Han var myndig, men i mina ögon var han ett barn som inte klarade av någonting 

för att jag måste göra allting. Han var inte vuxen för mig. Jag nedvärderade både 

mig själv och honom (MB2). 

 

Några av respondenterna berättar att de var orkeslösa och frivilligt avskärmade sig från 

omvärlden när de var mitt uppe i sitt medberoende. En kvinna förklarar att hennes andra 

barn blev åsidosatta då hennes missbrukande son fick total fokusering dygnet runt. En 

annan kvinna beskrev att hon blev nästintill apatisk och nästan inte kunde kliva ur 

sängen. Hon förklarade att hon trots att hon med nöd och näppe tog sig till jobbet så tog 

hon sig ork att åka med bilen och leta efter sin son.  

 
Jag blev nästan lite apatisk nästan, ja nästintill apatisk alltså. Jag släpade mig till 

jobbet och sen ringde jag till doktorn och då blev jag sjukskriven (MB2). 

 

Det är vanligt att den medberoende anser sig behöva ha ständig kontroll över sig själv 

och missbrukaren. Detta yttrar sig för den medberoende bland annat i att ha 

missbrukaren i sina tankar hela tiden samt i frekvent sms- och telefonkontakt (Iverius, 

2008). Beattie (2008) menar att faktorer såsom att det är lönedag, att missbrukaren inte 

svarar i telefonen eller att missbrukaren haft en drogfri period genererar orostankar om 

detta är dagen då missbrukaren ska ta ett återfall. Denna ständiga oro och kontroll 

tillsammans med konstant tillgänglighet tror vi bidrar till psykisk ohälsa. 

Respondenterna i studien visar symtom som stress, apati, ökat sömnbehov och isolering. 

Respondenterna förklarar att de bortser från sina egna behov och omedvetet anpassar sig 

efter missbrukaren. Hellsten (1998) menar att omedveten anpassningen innebär att den 

medberoende styrs utifrån istället för att låta sitt beteende styras ifrån sina egna känslor, 

behov och tankar. Den medberoende låter sig styras av missbrukarens behov istället för 

att se till sig själv. Schäfer (ref. av Koffinke, 2007) fann likväl som vi, i sin studie, att 

det är utmärkande för medberoande att de gör mycket för sina missbrukare däribland att 

betala deras räkningar för att undvika skulder. Det finns en skam i att hamna hos 

kronofogden samt för att skydda missbrukaren från ytterligare påfrestningar som 

förlänger missbruket. Schäfer (ref. av Koffinke, 2007) menar att detta en del i det ansvar 

som den medberoende upplever sig ha för att ställa till rätta med de problem som 

missbrukaren orsakat. En kvinna i vår studie beskrev att man som medberoende 

misstror missbrukarens egna kunskaper och förmågor. Beattie (2008) menar att den 

medberoende många gånger tar ekonomiskt ansvar för missbrukaren och att denne själv 

inte behöver engagera sig.  
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Frigörelse från medberoende 
Kvinnorna som intervjuats känner en samhörighet i att samlas och diskutera med 

jämlikar. Flera av kvinnorna trodde inte att det fanns andra som hade det som dem. När 

medberoende kommer i kontakt med en stödgrupp för anhöriga till missbrukare kan det 

vara första gången de känner att någon förstår vad de varit med om, hur de känner och 

hur de mår. Flertalet av kvinnorna menar att man inte kan läsa sig till deras känslor samt 

att en professionell inte kan känna och förstå deras skam och skuld. De menar att inte 

ens deras närmaste kan förstå deras situation om de inte själva varit med om samma sak. 

 
Inte ens för mina allra bästa och äldsta vänner kan jag berätta sådant som jag kan 

här, för dem kan jag inte förklara sådant här, om de inte har känt på det här (D). 

 
När jag kom hit på mitt första möte så trodde jag att jag aldrig skulle skratta igen i 

hela mitt liv. Men sen vart jag ju och skratta, jag fick ju lov att skratta när det var 

kul (MB2).  

 

Som en del i stödarbetet menar några av kvinnorna att de indirekt jobbar mot 

missbrukaren genom att lära de medberoende föräldrarna att ställa krav. De menar att 

krav måste ställas på missbrukaren så att denne förstår att han eller hon själv ska ta 

konsekvenserna för sitt missbruk. Indirekt blir stödet av den medberoende ett sätt att 

göra det så svårt som möjligt för missbrukaren att missbruka. Detta förklarar några av 

kvinnorna sker genom att missbrukaren exempelvis själv får betala sina räkningar, ringa 

sina samtal samt att den medberoende inte finns tillgänglig hela tiden. En av kvinnorna 

menar att hon genom att ändra sitt eget beteende tror sig ha påskyndat sin sons 

drogfrihetsprocess. Flertalet av kvinnorna berättar att denna process var svår och 

smärtsam. En av kvinnorna berättade hur de nekade sina barn att komma in till dem om 

de var påverkade och en annan kvinna om hur hon talat om för sin son att han var 

tvungen att flytta ifrån henne. 

 
Och då när någon kommer och säger att du kanske ska börja säga nej, du kanske 

ska börja tala om att han inte får några mer pengar av dig, du kan inte komma hit 

och tro att det är ett hotell och ligga här och slagga en natt och äta, det funkar inte 

så, det är jättesvårt, kanonsvårt (MB1).  

 

Det är vanligt att den medberoende isolerar sig i hemmet, på grund av sin anpassning till 

missbrukaren, stress och ångest kan minska i de fall den medberoende har tillgång till 

ett väl fungerande socialt nätverk (Johansson & Mneimné, 2007). Kvinnorna i vår studie 

uttalade ett lugn i att komma i kontakt med andra personer som förstod dem och att de 

därigenom kände en samhörighet som gav dem styrka. Copello m.fl (2008) kunde i sin 

studie se att det var vanligt förekommande att familjemedlemmar som fått hjälp med sitt 

medberoende kände ett allmänt lugn. Andra förändringar som Copello m.fl fann var 

minskad stressnivå, att de medberoende var mer lyckliga, självsäkra och mindre oroliga 

och nedstämda. Kontrollbehovet tenderade även att förändras till ett sunt personligt 

förtroende. Kvinnorna i vår studie ser medberoendet som en sjukdom och tror sig inte 

någonsin bli helt friska från den men att de kan hitta ett sunt förhållningssätt till sitt 

medberoende. Genomgripande visade det sig att kvinnorna ser gemenskapen och 

förståelsen som nödvändig och att det ger dem styrka. Styrkan har hjälpt kvinnorna att 

sätta gränser och ta avstånd från det kontraproduktiva beteende de haft till 

missbrukaren, detta kopplar vi till Beatties förklaring om frigörelse. Beattie (2008) 

menar att genom att ändra sitt beteende och låta missbrukaren själv ta ansvar för sitt liv 
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kan den medberoende utveckla en frigörelse. Denna frigörelse resulterar enligt 

författaren i att missbrukaren så småningom själv börjar förändra sitt beteende. Genom 

att kvinnorna får verktyg för hur de ska förhålla sig gentemot sig själva och 

missbrukaren kan de uppnå en frigörelse enligt Beattie. Genom att frigöras från de 

känslor och beteenden som medberoendet medför stärks självkänslan och skam- och 

skuldkänslor reduceras.  

 

 

SLUTDISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors subjektiva upplevelser av att vara 

medberoende till en anhörig som missbrukar alkohol eller droger, vilka konsekvenser 

medberoendet medför samt vilken hjälp de behöver för att frigöra sig. Inför studiens 

genomförande fanns liten förkunskap om medberoende vilket vi ser som positivt då vi 

inte färgats av begreppet och dess innebörd samt att en naturlig nyfikenhet genomsyrat 

arbetet. Nedan följer diskussion kring huruvida vi som uppsatsförfattare upplevt studien 

och det som framkommit. Även detta kapitel är uppdelat efter föregående teman för att 

underlätta och ge en bekväm läsning. Kapitlet innefattar även de slutsatser vi kommit 

fram till, svårigheter under studiens gång samt förslag till vidare forskning. 

 

Medberoende och känslor 
Under studiens gång har vi spekulerat i huruvida respondenternas syn på sitt beteende 

skulle kunna vara ett resultat av en outtalad oro. Respondenterna tenderar att se sitt 

osunda kontrollerande men inte bakomliggande faktorer. Vi tänker att de vill kontrollera 

sina nära grundar sig i en oro för dennes mående, men att kvinnorna i studien benämner 

denna oro med sitt beteende (kontroll). De känslor som diskuterats under intervjuerna är 

skuld, skam, sorg och kärlek. Vi tänker att skuld och skam grundar sig i samhällets 

normer och värderingar vilka sorgen är en effekt av. Det faktum att ens anhöriga 

avviker från det som ses normalt ser vi som en bidragande faktor till de medberoendes 

beteenden. Rädslan för att kopplas ihop med en missbrukare eller känslan av att ha 

misslyckats som förälder, barn eller annan anhörig tror vi är dominerande. Genom att 

dölja det som inte anses normalt skyddar den medberoende både sig själv och 

missbrukaren från yttre påfrestningar. Risken med den medberoendes beteende är att 

dennes känslor av skam och rädsla förvärras vilket vi tror resulterar i att beteendet 

fortlöper. Kvinnorna i studie uttalar trötthet och apati vilket vi tänker är en påföljd av 

deras psykiska mående. Vi ser det viktigt att man som professionell är medveten om de 

känslor som medberoende har samt hur stor plats de tenderar att ta i deras liv. Inom 

socialt arbete tänker vi att man som professionell kan hjälpa de medberoende med sina 

känslor genom att arbete med tankemönster. Detta för att söka ge dem verktyg som 

underlättar att känslorna inte tar över deras psykiska och fysiska mående.  
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Medberoende och beteenden 
Kvinnorna i studien tenderar att se sina handlingar, gentemot missbrukaren, som ett 

resultat av sin sjukdom. Vi ser det inte som konstigt att man skjutsar sin anhörig mitt i 

natten om det behövs eller att man som förälder vill veta vilka sin ungdom umgås med. 

Beteenden som att inte vilja lämna hemmet ser vi som en följd av den ständiga 

tillgänglighet och den kontroll som medberoendeproblematiken medför. Vi ser det som 

en del i det osunda beteendet och den osunda relationen som medberoendet medför. 

Kvinnorna i studien tenderar att se hela sitt beteende som ett resultat av sitt 

medberoende medan vi kan urskilja vissa beteenden och känslor som normala i 

mänskliga relationer och vissa som extrema och osunda påföljder av medberoendet. När 

medberoende ska förändra sitt beteende gentemot missbrukaren och låta denne ta ansvar 

för sina konsekvenser krävs strikt avståndstagande vilket vi som icke-medberoende kan 

se som svartvitt. Flertalet av kvinnorna påtalar vikten av att ha ett konsekvent 

ställningstagande gentemot missbrukaren för att kunna frigöras. Risken finns att annars 

återgå till gammalt beteende vilket inte enbart missgynnar den medberoende utan även 

underlättar för missbrukaren att fortsätta missbruka. Vi har fått en förståelse för 

komplexiteten i att ha en sund relation till missbrukaren utan att den blir 

kontraproduktiv. Vi ser det viktigt att medberoende får den stöttning och hjälp som 

denne behöver för att klara av att stå emot de prövningar som denne kommer att utsättas 

för. Detta stärks i Johansson och Mneimné (2007) studie som visar att medberoende 

som isolerar sig i hemmet på grund av psykiska påfrestningar av sin problematik kan 

förbättras i de fall de har tillgång till ett välfungerande socialt nätverk. Kvinnorna i vår 

studie förklara hur de ständigt känner igen sina beteenden i varandra under de 

stödsamtal de närvarar vid och att de på så vis hittar vägar att tillfriskna på. 

 

Frigörelse från medberoende 
Då missbruk är ett utbrett fenomen i Sverige och det anses vara en familjesjukdom ser 

vi det viktigt att, inom socialt arbete, se till de anhöriga och hur de påverkas av sin 

kontext. Även om de medberoende menar att inte socialarbetare kan hjälpa dem att 

frigöra sig eller ge dem det stöd de behöver så ser vi ett behov av ökad kunskap om 

medberoende och dess stödbehov. Respondenterna i studien påtalar att kunskapsluckor 

gällande medberoende inom socialtjänst, som de haft kontakt med, kan resultera i att 

dessa individer inte ses eller inte erbjuds hjälp. Vi tänker att stödet för anhöriga till 

missbrukare även gynnar missbrukaren. Genom ett systemteoretiskt perspektiv ökar 

chansen till att se helheten i en familj, hur de lever, påverkas och mår. Vi tänker att ett 

tryggt socialt kapital med anhöriga som mår bra kan fungera som skyddsfaktorer för 

missbrukaren. Kvinnorna i studien påtalar vikten av anhörigstöd som utfärdas av andra 

medberoende, de menar att samhörigheten och känslorna inte går att läsa sig till utan 

måste upplevas. Kvinnorna menar att en professionell inte kan ge dem samma stöd. Vi 

har under studiens gång spekulerat kring våra egna ställningstaganden gällande detta 

påstående och kommit fram till att terapi och anhörigstöd parallellt är en adekvat 

behandlingsform. Vi tänker att samhörigheten och gemenskapen fungerar som ett 

komplement till den struktur och kunskapsöversikt som en professionell har. Iverus 

(2008) menar att det är önskvärt att både gå i terapi och anhörigprogram. Johansson och 

Mneimné (2007) förklarar i sin studie att familjer som lider av medberoende anstränger 

sig hårt och alltid är på sin vakt för att minska risken att någon får reda på hur det står 

till. Detta menar författarna påverkar familjemedlemmarna negativt och ofta leder till 

isolering. Respondenterna i vår studie nämnde vid flera tillfällen vikten av att göra det 

svårt för missbrukaren att fortsätta missbruka samt vikten av att stå på sig även om det 
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var tufft. Vi tänker att när detta sker och den största möjliggöraren i familjen börjar 

tillfriskna och sätta gränser så får övriga familjen också mer plats och ges möjlighet till 

kärlek. Detta stärks även i Copello m.fl. (2008) forskning som visar att medberoende 

som fått hjälp och stöd kände ett allmänt lugnt och minskade stress och ångest symtom.  

Forskarna menar även att den medberoendes sundare livsstil tillsammans med ökad 

kunskap och alkohol- och drogmissbruk bidrar till att hela familjens behov tillgodoses. 

Detta tänker vi är extra viktigt dels med tanke på att respondenter i vår studie samt 

presenterad forskning visar att känslan av att ha försummat sina barn, då allt fokus 

riktats till missbrukaren, är en faktor som leder till moment tjugotvå vad gäller den 

psykiska hälsans påverkan. 

 

Slutsatser 
 Anhöriga till missbrukare påverkas i stor grad såväl psykiskt som fysiskt. 

 Känslor som skuld och skam är dominerande hos medberoende. 

 Beteenden som kontroll, curling och oavbruten tillgänglighetär vanligt 

förekommande. 

 För att frigöra sig är det för den medberoende viktigt att dela erfarenheter och 

tankar med människor som varit eller är i liknande situationer. 

 Medberoende är ett fenomen som tenderar att yttra sig liknande över lag. 

 

Ytterligare en slutsats vi kommit fram till är huruvida det är lätt att utveckla ett 

medberoende. Med den kunskapen vi fått under studiens gång anser vi att gränsen 

mellan medmänsklighet/medkänsla och medberoende är vag. Vi tror att det är lätt att 

utveckla ett medberoende såväl privat som inom arbetslivet. Vi ser det därmed riskfyllt 

att inte uppmärksamma sin egen ställning till kommande klienter som befinner sig i 

utsatta situationer. 

 

Svårigheter under studiens gång 
Till en början fokuserade vi på kvinnor som levt med en missbrukande partner vilket 

försvårade våra möjligheter att hitta respondenter. Det var först när vi breddade vår 

urvalsgrupp som vi fick deltagare till vår studie. Vi ändrade från att tillfråga deltagare i 

stödgrupper för medberoende till att fråga gruppansvariga vilket visade sig positivt.  

Svårigheten i att hitta adekvata respondenter till studien resulterade i att vi förlorade 

viktig skrivtid. En annan svårighet var att finna relevant forskning och litteratur om 

ämnet medberoende samt att avgöra dess validitet. En av studierna vi använt är en c-

uppsats. Anledningen till att vi tagit med den är då den är adekvat för vårt syfte samt på 

grund av de svårigheter vi haft med att finna annan relevant forskning.  

 

Då medberoende för de flesta låg en tid tillbaka i tiden kan det ha påverkat deras 

beskrivningar av fenomenet. Detta då minnen, tankar och känslor tenderar att förändras 

över tid. Dock berättade kvinnorna att de anser att de alltid kommer att vara 

medberoende, men att det går att finna en balans i tillståndet. Vi tänker att 

respondenterna ständigt lever med de typiska känslor, tankar och beteenden som finns 

hos människor med medberoendeproblematik, trots att det aktuella medberoendet ligger 

en tid tillbaka i deras liv. Deras beskrivningar och erfarenheter kan trots tidsspannet 

därmed anses som trovärdiga och riktiga. Vi tänker att det kan vara positivt att de flesta 

av kvinnorna har fått distans till sitt medberoende då det kan ha bidragit till att de orkat 

berätta mer ingående och beskrivande om sina känslor och beteenden. 
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Förslag till vidare forskning 

Vi ser ett behov av nationell forskning inom ämnet medberoende generellt. Det har varit 

svårt att finna forskning om medberoende, vad det är, hur det verkar och vilket stöd som 

behövs. Forskning om hur man inom socialt arbete kan arbeta med medberoende 

personer och dess sociala kontext ser vi närmast nödvändig. Vi tycker att det vore 

intressant med forskning inriktat på kvinnor som är medberoende. Detta då kvinnorna i 

vår studie påtalade att det är fler kvinnor som är medberoende än män samt att männen 

oftare lämnar sin partner om denne missbrukar. När vi frågade respondenterna om 

könsfördelningen i stödgrupperna så visade det sig att de få män som deltog var fäder 

till en missbrukare vilket tyder på att det inte är lika vanligt att manliga partners eller 

söner deltar.  
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(Bilaga 1) 
 

Örebro Universitet                        2013-03-20 

Instutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  

Teorier och metoder C 

Socionomprogrammet 

C-uppsats 

 

 

 

Informationsbrev 
 

 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som önskar skriva vår c-uppsats om kvinnor som 

lever/levt med en partner eller familjemedlem som missbrukar/missbrukat alkohol 

eller droger. Studiens syfte är att undersöka kvinnornas upplevelser av sitt 

medberoende samt vilken eller vilka delar i sitt ”tillfrisknandet” som varit avgörande 

för dem.  

 

De kriterier vi har är att kvinnorna ska ha genomgått någon form av behandling eller 

liknande, då vi inte vill riskera att väcka obehag hos dem. Det är även av vikt att 

kvinnorna fyllt 18 år, då detta råder enligt svensk forskarlag.  

 

Anledningen till att vi skickar denna information och ber er fråga efter respondenter 

(medberoende kvinnor) åt oss är av etiska skäl. Förfrågan är därmed anonym och 

kommande intervjuer kommer att anonymiseras och det kommer därmed inte att 

kunna utläsa vem personen är eller från vilken stad de kommer från. 

 

Då vi har lite tidsbrist önskar vi genomföra intervjuerna snarast. Vi är i behov av 5-6 

stycken kvinnor till vår studie. 

 

Vänligen kontakta oss för mer information. 

 

 

 

 

 

 

Marlene Olsson                Sara Florén 

Tel: XXX                  Tel: XXX 

XXX@mail.com                XXX@mail.com 

mailto:XXX@mail.com
mailto:XXX@mail.com


 

25 

 

(Bilaga 2) 

 

Intervjuguide 

 

 Berätta om verksamheten 

 

 

 

 Hur skulle ni definiera medberoende? 

 

 

 

 Vad är typiska symtom/kännetecken för en medberoende? 

 

 

 

 

  Hur arbetar ni? Finns det någon specifik del i behandlingen som är 

extra viktig?  

 

 

 

 

 Riktlinjer/ramar 


