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Sammanfattning 
 

Denna studie har till syfte att undersöka hur medberoende till substansmissbrukare upplever 

sin medberoendeproblematik och den behandling som de är eller varit delaktig i. Studien 

bygger på tre stycken kvalitativa intervjuer med semistrukturerad karaktär. Intervjuerna har 

genomförts med tre stycken föräldrar till barn med substansmissbruk. Det finns begränsat med 

forskning inom området som berör medberoendes upplevelse av behandling. Det empiriska 

materialet har analyserat med inspiration av en fenomenologisk forskningsansats. Resultatet 

visar att de medberoende påverkats både psykiskt och fysiskt av sitt medberoende, detta har 

yttrats sig i oro, stress, bristande socialt kontaktnät, bristande ork samt kontroll. Vidare visar 

resultatet att behandlingen har bidragit till att utveckla acceptans, insikt, hopp, mod, trygghet, 

förtroende och en minskad känsla av ensamhet. Resultatet visar ytterligare en önskan om ökad 

kunskap kring medberoende samt att behandlingen för medberoende ska synliggöras i 

samhället. Utifrån resultatet kan vi se vikten av att samhället börjar nyttja mer resurser till de 

medberoende i förebyggande syfte. Detta skulle i sin tur möjliggöra att de som utvecklat ett 

medberoende så tidigt som möjligt kan få stöd och hjälp och därigenom känna sig mindre 

ensam med sin problematik. 
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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven vid Umeå universitet under vårterminen 2015. Arbetet med 

uppsatsen har varit otroligt givande, intressant och lärorikt. Vi skulle vilja uttrycka vår 

tacksamhet till ett visst antal personer som gjort att denna uppsats varit möjlig. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till den verksamhet som med sitt engagemang och sin 
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Vidare vill vi tacka vår handledare Robert Grahn för att du bidragit med givande feedback och 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det har visat sig att alkohol och drogmissbruk inte endast är ett individuellt problem för den 

beroende. Ofta har den beroende ett nätverk av nära relationer, varav dessa personer både 

påverkar och påverkas av de problem som är kopplat till den enskildes missbruk (Wright & 

Wright, 1991).  

Den svenska missbrukssituationen från 2011 visar att cirka 1 miljon vuxna individer har ett 

riskabelt bruk av alkohol. Av dessa uppfyller ungefär 330 000 individer kriterierna för att 

diagnostiseras med alkoholberoende. Vidare har det visat att 450 000 vuxna individer 

uppfyller kriterierna för skadligt bruk/missbruk av alkohol. Resultat från 2011 visar även att 

29 500 individer i vuxen ålder i Sverige har ett tungt narkotikamissbruk (SOU 2011:35).  

Statistik från 2013 har visat att drygt 30 % av den svenska vuxna befolkningen har någon 

närstående som de anser dricker för mycket. Ungefär hälften, 1,1 miljon av den vuxna 

befolkningen uppger även att de påverkas på ett negativt sätt av den närståendes 

alkoholkonsumtion. Vidare lyfter statistiken att cirka en av tio i den vuxna befolkningen i 

Sverige har någon i sin närhet som brukar narkotikaklassade preparat. Drygt 200 000 av dessa 

vuxna uppger även att de påverkas negativt av den närståendes narkotikaanvändning 

(Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). 

Söderling (2002) beskriver hur en eller flera personer på ett eller annat sätt kan dras in i den 

sjukliga processen som en person med ett beroende befinner sig i, och därigenom utveckla ett 

så kallat medberoende. Vidare beskrivs det hur medberoende inte kan ses som en enskild 

persons fel, utan detta är ett resultat av samspelet mellan minst två personer som under en 

längre tidsperiod inte varit riktigt bra. Ett samspel som vidare karaktäriseras av att dessa 

människor inte klarat av att hantera problemet, i detta fall beroendet, tillsammans. Den eller 

de anhöriga som utvecklat ett medberoende anpassar sig därigenom till problemet, eller tar 

efter den beroendes sjuka beteende och normaliserar detta. Som medberoende spelar man ofta 

en falsk roll för att dölja hur verkligheten egentligen är. Den anhörige som utvecklat ett 

medberoende ser alltid först till den beroendes behov och sätter därigenom sig själv och sina 

egna behov i andra hand. Som medberoende är man indragen i en sjuklig och ömsesidig 

process som man själv inte är orsaken till.  

Valet att fokusera på medberoende till individer med ett substansmissbruk i denna studie 

grundar sig i att intresset väcktes av att denna grupp ofta hamnar i skymundan. Oftast är det 

individen med ett substansmissbruk som hamnar i centrum, vilket leder till att de anhöriga 

oftast glöms bort. Det är relativt sällsynt att de anhöriga som utvecklat ett medberoende själva 

kommer till insikt med deras problematik. Denna problematik tar sig uttryck i ett 

medberoende som utvecklats genom av att leva så nära inpå en annan individ med ett 

substansmissbruk. Vi har upplevt att det på senare tid har blivit mer aktuellt att lyfta och 

uppmärksamma den utsatta situation som de medberoende befinner sig i. I dagsläget finns det 

dock lite forskning inom området och det finns heller ingen direkt enhetlig definition av vad 

begreppet medberoende innebär. Vidare saknas det mycket information om vilket stöd och 



5 
 

behandling som finns att tillgå för närstående som utvecklat ett medberoende. Söderling 

(2002) beskriver hur behandling, och i detta fall gruppbehandling ger möjlighet för 

identifikation som i sin tur minskar förnekelsen. Vidare beskrivs hur gruppbehandlingen kan 

ge hopp, gemenskap, förebilder samt en känsla av samhörighet och delaktighet. En 

förändringsprocess blir möjlig då den medberoende kan se sig själv genom andra. Känslor 

som skuld och skam lindras tack vare behandlingen.  

Att satsa mer på ökad kunskap och bättre rutiner för hantering av det utbredda fenomenet 

medberoende skulle ur samhällets synvinkel vara direkt lönsamt. Det finns ett flertal aspekter 

att ta hänsyn till, vårdtekniska, vårdekonomiska och samhällsekonomiska såväl som den 

mänskliga och tragiska aspekten av medberoendet. Genom en ökad hänsyn för dessa aspekter 

kan pengar sparas inom dessa områden vilket i sin tur ger resurser för att förbättra både 

sjukvård såväl som de sociala insatserna för de medberoende (Söderling, 2002). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur medberoende till substansmissbrukare upplever sin 

medberoendeproblematik och den behandling som de är eller varit delaktig i. 

Vi kommer i studien utgå från fyra stycken frågeställningar som riktar sig till de anhöriga som 

utvecklat ett medberoende: 

– Hur upplever den medberoende att behandlingen har haft betydelse för att bearbeta sitt 

medberoende?  

 

– Kan den medberoende se några utvecklingsområden i behandlingen som denne är delaktig, 

eller varit delaktig i?  

– Kan den medberoende se något som saknas för de medberoende i samhället? 

– Hur beskrivs upplevelsen av att ha utvecklat ett medberoende?  

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Medberoende 

Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet medberoende och vad detta innebär. Nedan 

följer två stycken definitioner som denna studie kommer utgå från när vi talar om anhöriga 

som utvecklat ett medberoende. 

“Att vara medberoende är att vara känslomässigt beroende av en annan människa som i sin tur 

har ett destruktivt beroende av något. Precis som den närstående är beroende av drogen, är 

den medberoende bunden till den personen.” (Bång, 2012, s. 22)   

“...any suffering and/or dysfunction that is associated with or results from focusing on the 

needs and behavior of others.” ( Whitfield, 1989, s.19) 
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Vidare i studien kommer båda begreppen “medberoende” och “anhöriga” förekomma men vi 

likställer dessa och utgår ifrån ovanstående definitioner.  

 

1.3.2 Beroende och missbruk 

För att som läsare få en ökad förståelse för problematiken kring medberoende så har vi även 

valt att lyfta definitionen av beroende och missbruk. Det ska dock tydliggöras att vi 

genomgående under studien kommer likställa beroende och missbruk.  

Andersson och Spak (2012) tar upp två olika typer av diagnosklassifikationer när man talar 

om beroende och missbruk. En av dessa är ICD-10. För att kunna ställa en beroendediagnos 

enligt ICD-10 så krävs det att tre eller fler av följande kriterier är uppfyllda under en månad, 

eller att fler än tre kriterier är upprepade under en och samma tolvmånadersperiod.  

1. Stark önskan eller tvång att ta drogen. 

2. Försämrad förmåga att styra, upphöra med eller minska förbrukningen. 

3. Fysiologiska abstinenssymtom eller intag av drogen för att upphäva eller undgå 

sådana.  

4. Toleransutvecklingen, antingen i form av dosökning för att nå den önskade effekten 

eller, minskad effekt vid regelbunden tillförsel i oförändrad dos.  

5. Drogen prioriteras framför andra intressen om mycket tid ägnas åt att få tag på den, 

använda den eller hämta sig från dess effekter. 

6. Droganvändningen fortsätter trots att man är medveten om att den har negativa 

konsekvenser.  

Den andra diagnosklassifikationen som Andersson och Spak (2012) tar upp används vid både 

beroende och missbruksdiagnostisering och benämns DSM-IV. Vid missbruksdiagnostisering 

utifrån DSM-IV måste minst en av följande kriterier vara uppfyllda under de senaste tolv 

månaderna. 

1. Upprepat substansmissbruk som leder till att individen misslyckats med att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepat substansmissbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk 

skada. 

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan. 

4. Fortsatt substansmissbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna.  

DSM-IV har liknande kriterier när det kommer till att ställa en beroendediagnos.  
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1.3.3 Substansmissbruk 

Missbruk och beroende uppkommer vid ett upprepat bruk av substanser, ett psyko aktivt 

missbruk eller beroende innefattar substanser så som alkohol, narkotika och läkemedel. Vi 

kommer i vår studie att benämna alkohol- och narkotikamissbruk med samlingsbegreppet 

substansmissbruk. 

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer en kunskapsöversikt att presenteras. Då studien syftar till att undersöka 

hur medberoende till substansmissbrukare upplever sin medberoendeproblematik och den 

behandling som de är eller varit delaktig i kommer den tidigare forskningen att presenteras i 

två avsnitt. Första avsnittet lyfter en forskningsöversikt gällande medberoendets kännetecken, 

dess individuella påverkan och begreppets innebörd. Andra avsnittet lyfter en 

forskningsöversikt gällande behandlingsmöjligheter för de medberoende, detta presenteras på 

såväl individuell som gruppnivå.  

 

2.1 Medberoendets kännetecken 

Det är tydligt att begreppet medberoende är baserat på upptäckten av att alkohol och 

drogmissbruk inte endast är ett individuellt problem för den beroende. Den beroende har ett 

nätverk av nära relationer varav dessa personer både påverkar och påverkas av de problem 

som är kopplat till den enskildes missbruk (Wright & Wright, 1991).  

 

I en studie av Dear och Roberts (2005) där man analyserat de 11 vanligaste definitionerna av 

medberoende har resultatet visat att begreppet kan definieras utifrån fyra stycken kännetecken 

som är särskilt tydliga när man talar om medberoende. External focusing innebär att den 

medberoende ändrar och riktar sitt eget beteende, åsikter och förväntningar utifrån en annan 

individ. Detta för att upprätthålla ett accepterande och för att passa in. Self-sacrificing innebär 

att den medberoende åsidosätter sina egna behov för att tillfredsställa och möta behoven hos 

andra människor. Interpersonal control kännetecknas av att den medberoende tror sig kunna 

styra, hantera och kontrollera andras problem och beteenden. Emotional supression innebär 

att den medberoende är omedveten om sina egna känslor och behov ända tills dessa blir svåra 

att hantera och överväldigande.  

Det finns vidare ett flertal andra vanligt förekommande karaktärsdrag och kännetecken av 

medberoende som forskare använder sig av och som kan beskriva egenskaper hos en anhörig 

som utvecklat ett medberoende. Låg självkänsla, brist på spontanitet, behov av att vara 

behövd, behov av kontroll, uppoffring, rädsla för att bli övergiven och förnekelse är några av 

de begrepp som förekommer när man talar om medberoende i forskningssammanhang 

(Wright & Wright, 1991).  Ett beteende hos den medberoende kännetecknas bland annat av en 

hög grad av involvering i den beroendes liv, ett beroende av andras medgivande och att sätta 

andras behov före sina egna. Detta leder ofta till att den anhöriga som utvecklat ett 

medberoende blir socialiserad in i att leva ett liv med ett starkt beroende till en viss person. I 
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hög grad lever den medberoende sitt liv mer genom andra än utifrån sina egna behov och sitt 

eget liv (Anderson, 1994). 

I en studie av Velleman, Bennett, Miller, Orford, Rigby och Tod (1993) där man intervjuat 50 

anhöriga till drog- och alkoholmissbrukare så visade resultatet att majoriteten av de anhöriga 

upplever ett antal likartade konsekvenser av sitt medberoende. Ensamhet, isolering, 

utmattning, depression, suicidtankar och ångest är exempel på kortvariga konsekvenser som 

visade sig vara särskilt förekommande hos den medberoende. Psykisk och fysiskt försämrad 

hälsa, högt blodtryck, ätstörningar, panikångest och nervsammanbrott är vidare exempel på 

långvariga konsekvenser som varit särskilt förkommande för den medberoende.  Söderling 

(2002) beskriver vidare hur den medberoendes levnadssituation innefattar en hög grad av 

stress. Att inte kunna balansera upp och lösa den problematiska situationen kring den 

beroende, samt se hur situationen inte förbättras och hur detta inte kan förhindras, skapar en 

stor stress. Stressen kan i längden leda till medicinska problem så som värk, sömnsvårigheter, 

trötthet, koncentrationssvårigheter, diabetes och hjärtbesvär. Hur symptomen gör sig uttryck 

kan skilja sig från individ till individ. Stressen kan fortsättningsvis vara påtaglig även om den 

beroende blir fri från sitt beroende. Den nya situationen kan vara svår att anpassa sig till och 

stressen fortgår. 

När det kommer till begreppet medberoende är det viktigt att komma ihåg att det är ett 

beteende man som individ har utvecklat, det är ingenting man “är”. Det är alltså inte ett 

personlighetsdrag som inte går att förändra. Det handlar om personlig utveckling, och med 

hjälp av arbete och självkännedom kan man förändra beteenden som fyller en oönskad 

funktion (Bång, 2012). 

En person som utvecklat ett medberoende i sin relation till missbrukaren känner ett stort 

ansvar för den som missbrukar. För att själv kunna må bra krävs det att även den med 

missbruksproblematik ska vara glad och lycklig. Om så inte är fallet känner den anhöriga ett 

ansvar för att göra så att den beroende mår bättre. Den medberoende känner vidare ett ansvar 

för att sätta stopp för eventuellt skadligt beteende hos den beroende. Kontrollen från den 

anhöriga ökar mer och mer utifrån hur problematiskt beroendet är. Ofta ger denna kontroll 

ingen respons eller nytta och det leder till att den medberoende känner sig desto mer värdelös 

och otillräcklig (James & Morgan, 1991).  

James och Morgan (1991) beskriver hur begreppet medberoende har visat sig vara användbart 

i behandlingssynpunkt. Då den anhöriga får begreppet förklarat för sig kan det hjälpa och 

bidra till att förstå och normalisera de känslor som de upplever. Detta tillåter och hjälper den 

anhöriga att börja fokusera på dennes egna dysfunktionella beteendemönster. En förståelse av 

begreppet hjälper även den anhöriga att komma till insikt med vad de måste arbeta med för att 

förändra det oönskade beteendet. Från att ha skuldbelagt sig själv där fokus alltid legat på den 

beroende, så kan den medberoende gå till sig själv och identifiera samt arbeta mot deras egna 

skadliga beteendemönster, och på så sätt börja acceptera sig själv på ett nytt sätt. 
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2.2 Behandlingsmöjligheter 

När det kommer till forskning gällande behandling som finns att tillgå för medberoende är det 

tydligt att mer forskning behövs inom området. Utifrån vad vi vet kring medberoende idag är 

det mycket som skulle vara i behov av utveckling när det kommer till stöd och hjälp för denna 

grupp (Ligon, 2013). Även om den enskilde med missbruksproblematik börjar arbeta med sitt 

beroende och genomgår behandling i en positiv riktning så riskerar beteendet hos den 

medberoende att fortskrida, och i vissa fall förvärras även deras tillstånd om de inte får hjälp 

(James & Morgan, 1991). 

Beattie (2008) beskriver ett vanligt förekommande inslag i behandling mot medberoende, de 

så kallade tolvstegsprogrammen. Dessa tolvstegsprogram fungerar inte bara som 

självhjälpsgrupper, de främjar också individens förmåga att avbryta de inre tvångsmässiga 

störningarna som driver individen till att exempelvis motverka och kontrollera den beroendes 

drickande. Programmen gynnar också processen mot tillfrisknande, det ger den medberoende 

bättre förutsättningar att leva lyckligt, lugnt och framgångsrikt, samt ett rikare och friskare liv. 

Utifrån de tolv stegen försöker man åstadkomma ett nytt sätt att leva. 

James och Morgan (1991) beskriver hur det har visat sig att medberoende som befinner sig i 

behandling kan bli hjälpta av att delta i gruppterapi, så som tolvstegsprogram för 

medberoende. Denna gruppterapi kan ses som ett komplement till den individuella 

behandlingen. Genom att delta i denna form av gruppterapi kan den medberoende komma till 

insikt att de inte är ensamma med denna problematik. De kan också få hjälp med att utveckla 

sin sociala kompetens samt att motivera och applicera effektiva copingstrategier som de kan 

använda sig av i vardagslivet. Klienternas delaktighet i denna typ av behandlingsgrupp kan 

även reducera risken av återfall både under och efter behandling. Gruppterapi har visat sig 

vara mer effektiv i kombination med psykoterapi på individuell- och gruppnivå. 

Det finns ett flertal olika självhjälpsprogram som tillämpar tolvstegsprogram och som i sin tur 

finns att tillgå för den medberoende. Al-Anon, vänder sig till personer som påverkas av någon 

närståendes konsumerande av alkohol. Alateen, riktar sig till tonåringar som påverkas av 

någon närståendes konsumerande av alkohol. Al-Atots är särskilt inriktade mot barn som 

påverkas av någon närståendes konsumtion av alkohol. För personer som påverkas av en 

annan individs substansmissbruk så finns Nar-Anom att tillgå. Families Anonymous riktar sig 

till individer som känner oro för någon släkting eller vän som brukar kemiska droger och 

eventuellt i samband med detta substansmissbruk lider av beteendeproblematik. För vuxna 

barn som påverkas av någon närståendes konsumtion av alkohol finns Adult Children of 

Alcoholics (Beattie, 2008). 

Söderling (2002) lyfter hur en stor del av den medberoendes problematik består av förnekelse. 

I självhjälpsrörelser arbetar man mycket med att den medberoende ska få berätta sin egen 

historia samt lyssna till andras. Genom detta kan den medberoende identifiera sig med 

personer i samma situation och därmed minskas förnekelsen genom identifikation. 

 

 



10 
 

3. Teoretisk ansats  

 

I detta avsnitt kommer den teoretiska ansats som legat till grund för studien att presenteras. 

Valet att använda sig av resiliensteorin som teoretisk utgångspunkt grundar sig i att denna 

teori handlar om hur man som individ kan hantera en krissituation eller en svår period i livet. 

En insikt i denna teori ger en ökad förståelse för hur en individ som utvecklat ett 

medberoende kan återupprätta, upprätthålla och förbättra sin situation. Vi har därför valt 

denna teorietiska ansats för att få en insikt i medberoendets påverkan på den enskilde, en 

kunskap för vilka faktorer som kan bidra till en förändringsprocess samt en ökad förståelse för 

medberoende som fenomen.  

 

3.1 Resiliensteorin 

Resiliensteorin kan liknas vid en process där individen kan anpassa sig väl i motgångar, 

trauma, tragedi, hot, källor till stress så som familj och relationsproblem, allvarliga 

hälsoproblem eller arbetsplats och finansiella faktorer. Det innebär att “slå tillbaka” från de 

svåra upplevelserna (Windle, 2011). 

Robertson och Cooper (2013) nämner en definition av resiliens (motståndskraft) som handlar 

om förmågan att återhämta sig från svårigheter. Vidare beskrivs det hur resiliens kan ses både 

utifrån beteendekomponenter, såväl som psykologiska komponenter. Den psykologiska 

komponenten av resiliens handlar om hur människan klarar av att behålla sin mentala hälsa 

och välbefinnande när denna möts av motgångar. Beteendekomponenten av resiliens handlar 

om hur människan klarar av att förbli effektiv i hemmet så väl som på jobbet, samt hur 

individen klarar av att fokusera på relevanta uppgifter och mål, och vidare genomföra dessa. 

Sex viktiga attityd och beteendemässiga nyckelfaktorer nämns för att upprätthålla 

välbefinnande under stress. Positiv attityd (optimism), aktiv coping, kognitiv flexibilitet, 

moralisk kompass (känsla av rätt och fel), fysisk träning/socialt stöd och förebilder. I vilken 

utsträckning individen lyckas bygga upp en motståndskraft, så kallad resliens, beror bland 

annat på faktorer så som intensiteten av upplevelsen, tillgång av stöd och underliggande 

individuella personlighetsdrag.  

Windle (2011) beskriver vidare hur resiliens kan definieras som en process där individen 

effektivt kan förhandla, anpassa sig till eller hantera betydelsefulla tillgångar i hanteringen av 

stress eller trauma. Tillgångar, individens resurser, livet och miljön underlättar 

anpassningsförmågan för att kunna hantera motgångarna hos individen. Graden av resiliens 

hos individen kommer att variera under livets gång. Vidare beskrivs det hur resiliensteorin 

ökar förståelsen av individens sunda utveckling trots risksituation samt att man fokuserar på 

styrkor snarare än svagheter. Resiliens kan ur ett långsiktigt perspektiv beskriva hur en 

individ kan “slå tillbaka” mot motgångarna och på så sätt gå vidare i livet.  

Borge (2011) beskriver hur resiliens både kan ses som ett engångsfenomen såväl som en 

långvarig process. Detta kan ses genom att lyfta tre begrepp som är vanligt förekommande när 

man talar om resiliens, nämligen återupprätta, upprätthålla och förbättra sin funktion i en 

allvarlig risksituation. Att återupprätta innebär att ens psykologiska funktion återupprättas 

genom att man återvänder till sitt vanliga beteende efter en allvarlig risksituation, denna 
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funktion kan ofta ses som ett engångsfenomen. En individ som växt upp under svåra 

förhållanden och upplever allvarliga situationer på grund av detta kan trots dessa upplevelser 

ha en förmåga att upprätthålla en psykologisk funktion på en tillfredsställande nivå. De 

individer som utsätts för kronisk risk kan också förbättra sin psykologiska funktion. 

Enligt Greene, Galabos och Lee (2004) så kan resiliens ofta ses som en komplex, dynamisk 

bio-psyko/andlig process beroende på individens livssituation. Tro, andlighet, tron på något 

större än en själv samt förmågan att utveckla mening efter en traumatisk händelse diskuteras 

ofta som viktiga egenskaper för utvecklingen av resiliens hos en individ. Ytterligare faktorer 

som bidrar till resiliens är omtänksamma relationer och ett starkt stödnätverk.  

 

4. Metod 

 

4.1 Metodologiska ansatser 

Denna studie grundas i en så kallad kvalitativ forskningsmetod där vi har valt att använda oss 

av intervjuer med semistrukturerad karaktär. Bryman (2002) beskriver den kvalitativa 

forskningsmetoden utifrån en forskningsstrategi som präglas av att vikten i forskningen läggs 

på ord istället för det mätbara, som vid datainsamling och analys. Patel och Davidson (2003) 

beskriver i sin tur hur syftet med den kvalitativa intervjun är att upptäcka och identifiera 

karaktärsdrag och egenskaper hos något eller någon. Detta kan tillexempel vara att studera en 

enskild persons livsvärld eller uppfattning om ett visst fenomen. Bryman (2002) förklarar 

vidare hur en semistrukturerad intervjuguide tillåter intervjupersonen att ställa frågor utöver 

den generella intervjuguiden om så krävs, samt att frågorna ofta har en allmän formulering. 

Intervjuguiden är vidare också ofta uppbyggd utifrån ett visst antal specifika teman.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Valet att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer i vår studie grundas i att utifrån 

denna intervjumetod kunde vi strukturera intervjuguiden (bilaga 2) på ett bra sätt utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. Vi utgick från tre stycken olika teman i intervjun; före, under och 

efter behandling. Detta för att få en klarare bild samt en djupare förståelse för medberoende 

som fenomen. Intervjufrågor som faller under temat före behandling exempelvis ”Hur 

påverkades/påverkas du av att vara anhörig till en substansmissbrukare?” och ”Hur 

begränsade/begränsar det dig?” anser vi särskilt kunna kopplas till frågeställningen ” Hur 

beskrivs upplevelsen av att ha utvecklat ett medberoende?”. Vidare kan vi se att studiens 

frågeställningar ”Hur upplever den medberoende att behandlingen har haft betydelse för att 

bearbeta sitt medberoende? ”, ”Kan den medberoende se några utvecklingsområden i 

behandlingen som denne är delaktig, eller varit delaktig i?” samt ”Kan den medberoende se 

något som saknas för de medberoende i samhället?” särskilt ges möjlighet att besvaras utifrån 

intervjufrågor som faller under såväl temat under som efter behandling. Exempel på dessa 

intervjufrågor är ”Vilka skyddsfaktorer är viktiga att ha åtanke i arbetet/behandlingen?”, ”Kan 

du se något som du har saknats i behandlingen?” och ”Kan du berätta om den största 

förändringen nu från förr efter att du genomgått behandling/ är delaktig i denna behandling?”.  
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Alla intervjufrågor har konstruerats fram för att på ett eller annat sätt knyta an till studiens 

frågeställningar för att på så sätt öka möjligheten att besvara syftet.  

Då den semistrukturerade intervjun ger möjlighet att till viss del ställa frågor utöver 

intervjuguiden (Bryman, 2002), gav detta oss större möjligheter till att tydliggöra och fånga 

upp när intervjupersonen lyft någon särskilt intressant som var relevant för studien. Vidare har 

vi vid utformandet av intervjuguiden till viss del inspirerats av resiliensteorin. Vissa av 

frågorna i intervjuguiden har utformats med resiliensteorin i åtanke. Resiliensteorin fokuserar 

på att öka förståelsen för individens positiva utveckling trots den svåra situationen individen 

befinner sig i, vidare läggs fokus på styrkor snarare än svagheter hos den enskilde (Windle, 

2011).  Därigenom har vi valt att i intervjuguiden strukturera frågor som lyfter vilka 

skyddsfaktorer och egenskaper de medberoende ser hos sig själva, samt hur dessa varit till 

nytta under och efter behandlingen. Då resiliensteorin handlar om förmågan att som individ 

kunna hantera en krissituation eller svår period i livet (Robertson & Cooper, 2013) så kan vi 

se att denna teori kan knytas an till vårt syfte där vi vill undersöka hur medberoende till 

substansmissbrukare upplever sin medberoendeproblematik och den behandling som de är 

eller varit delaktig i. Då den valda analysmetoden fenomenologi förutsätter en objektivitet 

från den som analyserar (Bryman, 2002) så har valet av resiliensteorin som teoretisk 

utgångpunkt inte färgat analysprocessen. 

 

4.3 Urval 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med tre stycken medberoende till 

substansmissbrukare. Urvalet genomfördes utifrån ett snöbollsurval, ett så kallat icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2002). Vi tog kontakt med en mindre öppenvårdsenhet i norra 

Sverige som vänder sig till både medberoende och övriga personer med beroendeproblematik. 

Därigenom tillfrågades samtliga i en anhöriggrupp till substansmissbrukare om intresse av att 

ställa upp i denna studie. De som i sin tur tackade ja till förfrågan blev aktuella som 

intervjupersoner för vår studie. De medberoende som varit delaktiga i denna studie rör sig om 

anhöriga som är föräldrar till en individ med substansmissbruk. Vidare har intervjupersonerna 

varit delaktiga i gruppbehandling samt till viss del fortfarande är delaktiga i individuella 

behandlingssamtal för sitt medberoende. 

 

4.4 Bortfall 

Bryman (2002) beskriver hur bortfall i en undersökning handlar om hur data som har med 

exempelvis en individ att göra ses som ett bortfall om denne inte är tillgänglig. Bortfallet är en 

felkälla som kan uppstå i undersökningsprocessen om exempelvis en respondent vägrar att 

samarbeta, inte kan hittas för en intervju eller på grund av någon annan anledning inte kan 

delta i undersökningen. Bortfallet har ingenting med själva urvalsprocessen för studien att 

göra.  

Under arbetet med vår studie fick vi ett bortfall. Detta då en intervjuperson som valt att delta i 

studien och gett sitt samtycke till att bli kontaktad och inbokad för intervju inte längre var 

kontaktbar när bokning av intervjuerna skulle ske. Då vi efter urvalet och kontakt med 

verksamheten där våra respondenter tackat ja till undersökningen redan fick ett begränsat 
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urval på endast tre intervjupersoner gjorde detta bortfall att det fortsatta arbetet påverkades i 

hög grad. Då vi ville att respondenterna skulle vara delaktiga i samma behandlingsverksamhet 

gjorde denna begränsning och tidsbristen för studien att vi inte visste om bortfallet skulle 

kunna reduceras. Hade tiden inte varit begränsad för studien hade vi självklart fortsatt försöka 

komma i kontakt med den respondent som inte var kontaktbar vid flertal tillfällen. Det var 

dock inte endast av tidsaspekten vi valde att inte ihärdigt försöka komma i kontakt med denna 

intervjuperson, utan även av etiska aspekter så som den enskildes integritet och frivillighet att 

delta i studien.   

Då vi inte ville riskera en minskad kvalité på studien så valde vi att återigen kontakta 

verksamheten för att ta hjälp av dem och eventuellt därigenom kunna få en ny intervjuperson. 

En person gav därefter sitt samtycke att bli kontaktad för intervju redan samma vecka. Vi 

lyckades alltså reducera det bortfall vi fick och kunde genomföra intervjuer med tre stycken 

medberoende till substansmissbrukare. Vi skulle vilja hävda att bortfallet inte på något 

omfattande sätt har påverkat resultatet av studien, det vill säga dess validitet, reliabilitet eller 

generaliserbarhet. Detta då vi inte har för avsikt att undersöka en viss åldersgrupp eller 

könstillhörighets upplevelse av att vara medberoende och upplevelse av behandlingen.  

 

4.5 Datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie bygger på en fenomenologisk analys av intervjumaterialet, 

sökning av relevanta artiklar och rapporter samt litteratur som knöt an till syfte och 

frågeställningar.  

Intervjuerna som legat till grund för datainsamlingen har genomförts med tre stycken 

medberoende till individer med ett substansmissbruk. Intervjuerna genomfördes under cirka 

en timme och har spelats in med hjälp av teknisk utrustning i form av filmkamera och 

ljudupptagning. Materialet som samlades in har sedan analyserats med inspiration av en 

fenomenologisk analysmetod.   

Under artikelsökandet har vi använt oss av databaserna SwePub och SocIndex. Vidare har vi 

använt oss av Umeå universitets bibliotekskatalog under artikelsökandet. Sökord så som: 

medberoende, behandling, insats, co-dependent, co-dependency, recovery, treatment, 

alkoholberoende, beroende, missbruk, alkoholmissbruk, drogberoende, drogmissbruk, 

anhörig, relatives, droger, alkohol etcetera har använts. Artiklarna gav ett begränsat antal 

träffar med ett omfång på som mest 60 stycken. Genomläsning av relevanta artiklar har sedan 

genomförts för att sedan lyfta fram de artiklar som var relevanta till syfte och frågeställningar. 

  

4.6 Analysmetod 

Vi har i denna studie valt att vid analys av datan inspireras av en fenomenologisk 

forskningsmetod. 

Bryman (2002) beskriver fenomenologi som en filosofisk inriktning som berör hur individer 

skapar mening i sin livsvärld och hur forskaren ska lägga sina förutfattade meningar om det 

studerade fenomenet åt sidan.  
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Szklarski (2009) nämner två grundläggande kriterier när det kommer till en fenomenologisk 

forskningsmetod. Det första kriteriet innebär att det man vill undersöka måste gälla ett 

fenomen. Fenomen som studeras kan vara av ett allmänt intresse i en viss tid, alternativt av ett 

specifikt intresse, där man i båda dessa fall vill studera upplevelsen av ett fenomen. Det andra 

kriteriet innebär att kunskapsintresset lägger sin fokus på det mest centrala, essensen, i den 

utforskade upplevelsen.  

Szklarski (2009) beskriver vidare hur en fenomenologisk analysmetod kan se ut med 

utgångspunkt från Giorgis metodiska tillvägagångssätt. Giorgi utgår från fem olika steg i den 

fenomenologiska analysen som vi till viss del valt att inspireras av i vår analysprocess.  

1. Bestämning av helhetsbetydelsen 

En översiktlig genomläsning av materialet sker för att få ett helhetsperspektiv. 

Genomläsningen genomförs två gånger för att därigenom kunna avgöra om texterna är 

relevanta för fortsatt analys. De texter som inte anses uppfylla kriterierna av begriplighet för 

forskaren och fokus på det berörda fenomenet reduceras bort från fortsatt analys. Därefter 

tillskrivs intervjutexterna ett identitetstecken, till exempel A, B, C etcetera.  

2. Avgränsning av meningsbärande enheter 

En mer detaljerad läsning av materialet genomförs för att kunna bryta ned till mindre delar 

och på så sätt identifiera de meningsbärande enheterna som var och en ska säga någonting om 

det studerade fenomenet. Enheterna tillskrivs därefter ett nummer följt av 

identifikationstecknet, exempelvis A1, B1, C1, A2 etcetera. Detta görs för att beteckna och 

dela in de meningsbärande enheterna.  

3. Transformering av vardagliga beskrivningar 

En mer detaljerad analys av de meningsbärande enheterna genomförs. Forskaren gör en 

djupare granskning av varje enhet och försöker finna dess meningsinnehåll. Detta sker genom 

en meningstydande tolkning genom att fånga den explicita och den implicita meningen i 

materialet. Efter att tolkning av både den explicita och den implicita meningen har genomförts 

så uttrycks den identifierade innebörden med hjälp av mer abstrakta formuleringar och 

begrepp. Detta gör att texten komprimeras och ersätter vardagliga beskrivningar på ett mer 

kort och koncist sätt. 

4. Framställning av fenomenets situerade struktur 

De transformerade meningsenheterna sammanförs till en enhetlig beskrivning av den 

utforskade upplevelsen. I detta steg sker ytterligare komprimering av text, detta får inte 

resultera i att något av de relevanta meningsenheterna förvrängs eller exkluderas. Forskaren 

experimenterar med de transformerade meningsenheterna för att på så sätt kunna eliminera 

upprepningar och utsagor som inte anses vara relevanta, samt för att sammanfoga de 

meningsenheter med liknande innehåll.  

5. Framställning av fenomenets generella struktur  

En genomgång av de situerade beskrivningarna sker med syfte att kunna identifiera de 

centrala teman som framträder i respektive beskrivning. Därefter genomförs en eidetisk 

reduktion som innebär en reduktion av de utforskade fenomenets essens. Vid reduktionen 

används det metodiska instrumentet fri föreställningsvariation, som syftar till att särskilja de 
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teman som varierar och de teman som inte varierar, det vill säga de invarianta. Teman som 

varierar i beskrivningarna är oväsentliga och utgör det studerade fenomenets existens, medan 

de invarianta temana är väsentliga och därigenom utgör fenomenets essens. Fenomenets 

essens kan utgöras av en eller flera invarianta teman.  

Nedan följer en översikt av tillvägagångssättet av vår analysprocess, som genomförts med 

inspiration från den fenomenologiska forskningsmetoden och till viss del med inspiration av 

Giorgis fem steg:  

1. Ett första steg i vår analysprocess var att samla in data genom tre kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerad karaktär. Intervjuerna genomfördes med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide med inspiration från resiliensteorin. Frågorna som ställdes var av öppen 

karaktär och utgick från tre olika teman: före, under och efter behandling, detta för att ge 

en ökad möjlighet till att syfte och frågeställningar skulle kunna bli besvarade. 

2. Därefter transkriberades de tre intervjuerna, det vill säga att de skrevs ned i sin helhet. Med 

inspiration av Giorgis fem steg (Szklarski, 2009) så tilldelades varje intervjuperson var sitt 

identifikationstecken. Intervjuperson 1 tillskrevs A, intervjuperson 2 tillskrevs B och 

intervjuperson 3 tillskrevs C som identifikationstecken. 

3. En naiv läsning av materialet genomfördes sedan för att få en överskådlig bild av den 

insamlade datan.  

4. Med inspiration av Giorgis fem steg (Szklarski, 2009) genomfördes sedan en detaljerad 

läsning av materialet där meningsbärande enheter identifierades. Dessa enheter tillskrevs 

sedan var sitt identifikationsnummer följt av sitt identifikationstecken, tillexempel A1, B1, 

C1, A2, B2, C2 etcetera. Detta gjordes för att få en överskådlig bild av datan.  

5. Därefter genomfördes ännu en genomläsning med inspiration av Giorgis fem steg 

(Szklarski, 2009) av de meningsbärande enheterna. Icke relevanta samt upprepade enheter 

med liknande innehåll eliminerades. 

6. Ännu en genomläsning av de meningsbärande enheterna genomfördes för att tydligt kunna 

koppla vardera enhet till någon av studiens frågeställningar, där vardera enhet tillskrevs ett 

kodord för att få en överskådlig bild av enheterna.   

7. De kodord som vardera enhet tillskrivits kom att utgöra underteman, i den mån de 

upprepades och förekom hos flertalet meningsbärande enheter.  

8. Med en viss inspiration av Giorgis fem steg (Szklarski, 2009) så identifierade vi med hjälp 

av samtliga underteman tre stycken centrala teman som framträder som invarianta och 

tydliga i beskrivningarna hos intervjupersonerna. Dessa tre centrala teman kom sedan att 

utgöra det studerade fenomenets essens och kan kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar.  
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4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet kan liknas vid tillförlitlighet, enligt Wibeck (2010) innebär reliabilitet att samma 

forskare ska kunna komma fram till samma resultat vid olika tillfällen. Reliabilitet innebär 

också att olika forskare, oberoende av varandra ska kunna komma fram till samma resultat när 

det studerar ett material. Validitet kan liknas vid trovärdighet, vilket innebär att man verkligen 

undersöker det man avsett att undersöka. Det handlar om tolkningen av det man observerat.  

Trost (2010) talar om hur reliabiliteten eller tillförlitligheten i kvalitativ forskning kan vara 

svår att uppfylla vid kvalitativa intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer behöver det 

nödvändigtvis inte vara så att individen ger samma svar på frågor om de återigen ställs vid ett 

senare tillfälle. Detta då människan inte kan anses vara statisk utan hela tiden delaktig i en 

process vilket kan förändra svaren.  

Därigenom kan vi se att reliabiliteten, eller den så kallade tillförlitligheten anses brista till viss 

del i vår studie. Den medberoendes situation är sällan statisk utan kan förändras snabbt under 

kort tid, bland annat när det kommer till den medberoendes mående. De svar vi fått på våra 

intervjufrågor vid intervjutillfällena kan därigenom se helt annorlunda ut om vi skulle ställa 

samma fråga vid ett senare tillfälle om några månader. Resultatet kan därför inte anses vara 

fullt replikerbart och brister till viss grad i tillförlitlighet.  

Denscombe (2009) beskriver hur generaliserbarheten, som också kan kallas för extern 

validitet, handlar om i vilken mån det man kommer fram till i en studie kan tillämpas på 

liknande exempel av företeelsen. Extern validitet handlar vidare om studiens förmåga att 

förklara och kunna generalisera resultatet som framkommer till likartade sociala situationer. 

Den externa validiteten kan visa sig bristfällig när det kommer till urvalet. Detta yttrar sig i att 

vår undersökningsgrupp är förhållandevis liten, vilket kan medföra att resultaten blir mindre 

generaliserbara. Dock så kan vi se att den externa validiteten stärks, detta genom att vår 

undersökningsgrupp till viss del inte är en homogen grupp utifrån ålder och könsfördelning. 

Samtidigt så är syftet med denna studie i första hand inte att generalisera resultatet för den 

utsatta gruppen, utan syftet har till viss del som utgångspunkt att undersöka hur medberoende 

till substansmissbrukare upplever sin medberoendeproblematik. Därigenom kan vi inte se att 

det begränsade antalet respondenter påverkat möjligheten att besvara syftet.  

Reliabiliteten eller tillförlitligheten med denna studie kan anses brista på grund av att vi valt 

att använda oss av en fenomenologisk forskningsmetod som inspiration i analysprocessen. 

Denna metod förespråkar en objektivitet från forskarens sida. Denscombe (2009) beskriver 

dock hur det i kvalitativ forskning är svårt att som forskare förhålla sig objektiv och hur vi 

måste inse att det aldrig kan finnas forskning som kan förhålla sig helt fri från forskarens 

förförståelse. Därigenom kan vi ändå se att den valda forskningsmetoden i analysprocessen 

stärker validiteten då vi genom att försöka förhålla oss objektiva i den mån det går samt 

genom att studera det vi avsett att undersöka.  

Trots att det finns brister i vår studie sett till vissa aspekter, så kan vi ändå se att vår 

begränsade undersökningsgrupp har bidragit till att vi fått en personlig vinkel från samtliga 

respondenter. Detta skulle vi vilja hävda har medfört att kvalitén stärkts och ger ökad 

möjlighet till ett besvarat syfte.  
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4.8 Etik 

Inför en intervjustudie är det viktigt att man överväger syftet med studien. Detta görs med 

hänsyn utifrån det vetenskapliga värdet av den eftersträvade kunskapen samt att hänsyn även 

tas till i vilken mån studien kan bidra till att förbättra den undersökta mänskliga situationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån etiska överväganden samt att vi var införstådda med att 

undersökningens syfte kan anses vara av känslig karaktär så valde vi att genomföra denna 

studie. Detta utifrån att vi såg en nytta med studien då det inte finns så mycket forskning kring 

medberoendes upplevelser av behandling.  

Kalman och Lövgren (2012) beskriver fyra etiska hänsynstaganden som man som forskare 

ska förhålla sig till när man genomför sin forskning. Det första hänsynstagandet är det så 

kallade informationskravet som kräver att den som deltar i forskningen ska få tydlig 

information om syftet med studien, vilka metoder som används och hur data förvaras samt 

risker och återgärder för att stärka anonymiteten. Informationskravet ligger till grund för att 

det så kallade samtyckeskravet ska anses vara uppfyllt. Samtyckeskravet innebär att 

forskningpersonen ska ha givit sitt samtycke till att delta. Det tredje etiska hänsynstagandet 

som forskaren måste ha i beaktning är konfidentialitetskravet som innebär att man som 

forskare är noga medveten om hur man behandlar och förvarar den insamlade datan. Detta för 

att obehöriga inte ska kunna få tillgång till materialet samt att det inte ska vara möjligt att 

identifiera deltagarna i forskningen. Forskningen ska värna om den enskildes integritet. Det 

fjärde och sista hänsynstagandet som forskaren ska ha i beaktning är nyttjandekravet som 

innebär att den information som samlas in endast får användas i forskningssyfte. 

I 16§ Lag om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) tas det även upp vad 

forskningspersonen ska informeras om  

- den övergripande planen för forskningen, 

- syftet med forskningen, 

- de metoder som kommer att användas, 

- de följder och risker som forskningen kan medföra, 

- vem som är forskningshuvudman, 

- att deltagande i forskningen är frivilligt, och 

- forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Vi har i vår studie förhållit oss till informationskravet och samtyckeskravet genom att vi efter 

inhämtat samtycke från deltagarna, vidare informerat intervjupersonerna om vårt syfte, vad 

som väckte vårt intresse för studien samt tydligt informerat om möjligheten att när som helst 

avbryta sitt deltagande samt att deltagandet är helt frivilligt.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vi informerat om att det endast är vi och 

eventuellt vår handledare som kommer att kunna tillgå materialet, att det råder anonymitet 

samt att intervjun kommer att spelas in efter att vi fått samtycke från intervjupersonerna.  Vi 

har även informerat om möjlighet att få tillgång till att läsa den slutgiltiga uppsatsen. Genom 

att i det missivbrev (bilaga 1) som givits ut informerat om att materialet endast kommer 

användas i forskningssyfte så har vi förhållit oss till nyttjandekravet i vår studie. 
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Andra etiska överväganden som tagits i beaktning under studien var att inga avgränsningar 

gjordes gällande könstillhörighet eller ålder när det kom till urvalet, vilket gjorde att alla som 

befann sig i behandling inom den aktuella verksamheten hade lika stor möjlighet till att tacka 

ja respektive nej till att delta. För att värna om respondenternas integritet genomfördes 

intervjuerna hos den berörda verksamheten i samma lokaler som behandlingen varit eller är i. 

Dessa lokaler användes för att minska känslan av otrygghet och stress då miljön redan var 

bekant för respondenterna, detta eftersom de använts vid tidigare tillfällen under behandling 

för deras medberoende. Vidare har vi tagit hänsyn till respondenternas integritet genom att 

använda oss av fingerade benämningar i intervjupersonernas utsagor.  

 

4.9 Metodologiska reflektioner 

Valet att använda sig av den fenomenologiska forskningsmetoden grundar sig i att metoden 

har till syfte att fokusera på individens upplevelser och livsvärld vilket kändes relevant till 

studiens syfte. Att metoden även kräver en objektivitet från forskarens sida såg vi som en 

viktig aspekt för att fånga upp det väsentliga från intervjuerna och verkligen lägga fokus på 

det vi avsett att undersöka, vilket i sin tur stärker validiteten. Att vi sedan valt att inte dela upp 

arbetet med studien medför också att metoden tillämpats på ett föredömligt sätt, detta utifrån 

att vi ville minska risken för att någon av författarna färgat resultaten utifrån egna värderingar.  

 

4.10 Arbetsfördelning  

Arbetet med denna studie började med att samtliga författare samlade in relevant litteratur och 

artiklar till studiens syfte. De inhämtade materialet delades upp och lästes igenom för att 

sedan gemensamt sammanställa och exkludera det som inte ansågs vara relevant för studien. 

Samtliga avsnitt i studien har författarna gemensamt utformat och samtliga har varit delaktiga 

under hela processen.  

Utformandet av intervjuguiden såväl som intervjuerna har båda författarna varit lika delaktiga 

i. Intervjuerna genomfördes med samtliga författare som intervjuare och det togs ett 

gemensamt ansvar för att vara delaktiga i intervjun.  Vi ansåg att det var av vikt att båda var 

delaktiga vid samtliga av dessa tre intervjutillfällen för att inte gå miste om relevant 

information. När intervjuerna var genomförda så transkriberades dessa. Transkribering 

delades upp så att vardera av författarna transkriberade en intervju var, medan den sista 

intervjutranskriberingen togs gemensamt ansvar för. Dock lästes samtliga transkriberingar 

igenom av samtliga författare.  

Under själva analysprocessen var samtliga författare delaktiga under hela arbetet. Alla steg i 

processen, såväl som genomläsning, kodning och temaformuleringar har gemensamt ansvar 

tagits.  

Efter schemalagda handledningstillfällen har gemensamt ansvar tagits för att se över den 

feedback som tagits emot, och eventuella ändringar har skett med samtycke från båda 

författare.  

Då författarna inte är bosatta på samma ort så har största delen av arbetet skett genom 

kommunikation via tekniska hjälpmedel, vi har då använt oss av Google Drive och Skype. 
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Med hjälp av Google Drive har vi gemensamt kunnat arbeta i samma dokument, vilket har 

medför att vi haft möjlighet att kunna redigera arbetet tillsammans. Vi ser detta som något 

positivt i arbetsprocessen, då vi hela tiden haft fyra ögon som kunnat granska datan. Samtidigt 

vill vi också hävda att detta gjort arbetet mer effektivt, då vi upptäckt att vi vid fysisk närvaro 

inte fått ut samma effektivitet i arbetsprocessen. Att studien har skrivits av två författare har vi 

upplevt bidragit till givande diskussioner som i sin tur gynnat arbetsprocessen. Vid eventuella 

problem har vi haft möjlighet att byta idéer för att på så sätt komma fram till en lösning. 

Dessa möjligheter har varit givande genom hela arbetet. Vi kan även se att vikten av att vi 

gemensamt tagit ansvar, lyssnat på varandras idéer, visat respekt och stöttat varandra har 

bidragit till att vi båda kan känna oss nöjda med processen, arbetet i sin helhet och att vi kan 

se att arbetet fått en god kvalité.  

 

5. Resultat 

 
Detta avsnitt i uppsatsen kommer att redogöra för det resultat som vi kommit fram till genom 

vår analysprocess. Vi kommer att lyfta de tre centrala teman som utgör fenomenets essens och 

som varit återkommande i samtliga intervjupersoners utsagor. Dessa tre teman: Personlig 

utveckling, Behov och Begränsningar kommer nedan presenteras i varsitt avsnitt. Vardera 

tema är i sin tur kopplat till någon av studiens frågeställningar. Varje tema har tilldelats ett 

visst antal underteman som på ett djupare sätt beskriver resultatet. Under vardera av dessa tre 

centrala teman så kommer vi att tydliggöra studiens resultat med hjälp av citatutdrag från de 

tre intervjuerna.  För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet så förekommer inga namn 

i intervjupersonernas utsagor utan dessa kommer benämnas som intervjuperson 1 (ip. 1), 

intervjuperson 2 (ip. 2) och intervjuperson 3 (ip. 3).  

 

5.1 Personlig utveckling 

Det centrala temat personlig utveckling med tillhörande underteman acceptans, insikt, hopp, 

mod, trygghet, förtroende och en minskad känsla av ensamhet kan särskilt kopplas till 

studiens frågeställning: ”Hur upplever den medberoende att behandlingen har haft betydelse 

för att bearbeta sitt medberoende?”  

De underteman vi kommit fram till har på ett eller annat sätt varit centrala i 

intervjupersonernas utsagor när det kommer till hur de upplever att behandlingen påverkat 

och hjälpt dem i sitt medberoende.  

Resultatet visar att majoriteten av intervjupersonerna på olika sätt uttryckt acceptans för hur 

deras levnadssituation ser ut samt substansmissbrukets påverkan. Denna acceptans har visat 

sig vara en stor del i hur behandlingen påverkat och hjälpt individerna i sitt medberoende. En 

respondent beskriver hur livet idag ser annorlunda ut, efter och under deltagande i både 

gruppbehandling och individuella behandlingssamtal. Respondenten beskriver hur livet idag 

känns lättare och mer accepterat tack vare behandlingen. Vidare beskriver en annan 

intervjuperson hur råd och stöd på vägen under behandlingen har varit behjälpligt i vägen mot 

att se mer till sina egna behov, även om situationen förblir densamma. Vidare beskriver 
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intervjupersonen hur acceptansen har bidragit till att komma underfund med att situationen ser 

ut som den gör och att denne som anhörig möjligtvis inte heller kommer kunna göra någon 

förändring i den beroendes substansmissbruk.  

Vidare visar resultatet att samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt har uttryckt hur 

insikten av den problematik som råder varit betydelsefull i behandlingens påverkan och hur 

behandlingen varit hjälpsam. Samtliga intervjupersoner beskriver särskilt hur insikten om att 

man som anhörig också måste kunna få leva sitt liv och tänka på sig själv har varit en viktig 

del som lyfts både i gruppbehandlingen såväl som den individuella behandlingen.  

“Men det som gav mig mest, det är ju gruppen just för den där man fick reda på det här att 

lära sig tänka på sig själv. Att inte leva i den där spiralen tillsammans med sitt barn som 

missbrukar att det leva upp och ner å att hur viktigt det var att verkligen tänka på sig själv. 

Och det tog nog ett ganska bra tag innan jag fick den där aha:aren, att liksom herregud det 

är ju jag som också måste kunna leva litegrann” (ip. 1) 

Ytterligare beskriver en respondent hur viktig insikten är när det kommer till att inte glömma 

bort ens egna värderingar och intressen då detta ofta inte prioriteras på grund av ens 

medberoende. En annan respondent lyfter hur behandlingen lett till en förståelse och insikt för 

missbrukets påverkan på den anhörige med substansmissbruk samt missbrukets innebörd, 

något som innan behandlingen saknades. Majoriteten av intervjupersonerna har även nämnt 

hur betydelsefullt det varit att i behandlingen få höra en före detta missbrukares egen 

livsberättelse, då detta givit en annan insikt i missbrukets påverkan.  

Resultatet visar att majoriteten av intervjupersonerna har uttryckt att de på ett eller annat sätt 

kan se att behandlingen gett dem mer hopp för framtiden. En respondent lyfter hur 

hoppfullheten inför framtiden är större idag samt hur detta bidragit till att denne känner sig 

mer positiv. En annan respondent beskriver hur framtidsdrömmar så som att åka mer skidor, 

klättra och utföra andra aktiviteter, har börjat komma tillbaka tack vare behandlingen. 

Hoppfullheten lyfts återigen genom att en intervjuperson nämner att livsglädjen förändras tack 

vare att denne person idag tar sig tid att göra saker för sin egen skull, vilket vidare gjort att 

denne känner sig starkare i sig själv.  

Samtliga intervjupersoner beskriver hur mod hos sig själva varit en viktig del i behandlingen. 

Ett mod som tar sig uttryck i att våga prata om sin problematik och sitt medberoende. En 

intervjuperson nämner även hur viktigt det varit för denne att våga prova nya saker samt hur 

dennes förmåga att inte vara rädd för förändringar varit betydelsefull i behandlingen. En 

respondent nämner hur denne tror att förmågan att just våga prata har bidragit till att kunna få 

rätt stöd i behandlingen.  

“Ne men de är väl de att jag pratar gärna. Många är ju tyst, många vill ju int prata å säga 

nånting och jag tyck det är skönt å prata” (ip. 3) 

Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker på ett eller annat sätt hur behandlingen kan ses 

som en trygghet, antingen i form av en trygghet i sig själv eller i form av en trygghet att få 

komma till sina behandlingstillfällen. En respondent beskriver hur gruppbehandlingen särskilt 

kan ses som en skyddsfaktor, detta genom att ta lärdom av de andras berättelser och hur 
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situationen känns lättare redan när varje gruppsession är avslutad. Vidare beskriver en 

intervjuperson hur både gruppbehandlingen och de individuella behandlingssamtalen givit 

mer verktyg för att kunna guida den beroende på ett bättre sätt samt vara tydlig, vilket gjort 

intervjupersonen tryggare i sig själv. Att behandlingen har gett mer kunskap och ett 

känslomässigt lugn nämns också av en respondent. 

Förtroende för behandlare och verksamheten har visat sig vara betydelsefullt för samtliga 

intervjupersoner i behandlingen. En intervjuperson beskriver den positiva känslan av att när 

som helst kunna vända sig till behandlare och verksamhet även i framtiden om det skulle 

behövas. Att få prata med någon som förstår och vet vad det handlar om nämner en annan 

respondent som särskilt betydelsefullt.  

En minskad känsla av ensamhet har även visat sig vara påtaglig i upplevelsen av 

behandlingen hos samtliga intervjupersoner. Då främst påtagligt inom gruppbehandlingen.  

“ Ja men det va det här behovet att få prata om det, och att få höra andra som är i samma sits 

och att inte känna mig som så, ja inte onormal men som så ensammen med problemen. ” 

(ip.2) 

En intervjuperson beskriver hur gruppbehandlingen varit väldigt betydelsefull genom att den 

givit en minskad känsla av ensamhet då det funnits andra som känt likadant. Vidare nämner 

intervjupersonen vikten av att få se att det fanns andra som var kluvna i sin situation och att 

förnuftet ofta strider med omtanken om den nära anhöriga med substansmissbruk. Att 

gruppbehandlingen gav en möjlighet att öppet få prata om sina problem, både för och med 

andra i samma situation nämner en respondent som särskilt betydelsefullt. Denna respondent 

beskriver vidare hur skulden försvann till viss del tack vare delaktigheten i 

gruppbehandlingen.  

 

5.2 Behov 

Det centrala temat behov med tillhörande underteman ökad kunskap, gemenskap, ökat 

kontaktnät, utvecklingsområden och synliggöras kan särskilt kopplas till frågeställningarna: 

”Kan den medberoende se några utvecklingsområden i behandlingen som denne är delaktig, 

eller varit delaktig i?” och ”Kan den medberoende se något som saknas för de medberoende i 

samhället?” 

De underteman vi kommit fram till har på ett eller annat sätt varit centrala i 

intervjupersonernas utsagor när det kommer till om de kan se några utvecklingsområden i 

behandlingen samt om något saknas för de medberoende i samhället.  

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna efterfrågar ökad kunskap inom 

missbruksområdet både inom behandlingen och i samhället.  

“Ja kanske faktablad, kunskapshäfte om alla olika droger, asså vad man vet och hur man tar 

dom, hur det påverkar, vilka men det ger” (ip. 2) 
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En önskan om mer information i samhället gällande exempelvis föreläsningar om missbruk 

och någon form av nätverk där denna information når ut efterfrågas även särskilt av en 

intervjuperson.  

När det kommer till själva gruppbehandlingen önskar samtliga intervjupersoner att det skulle 

finnas möjlighet till fler gruppbehandlingstillfällen för de medberoende, då det ger en känsla 

av ökad gemenskap. 

“Gärna fler anhöriggrupper...Asså då..de behöver man lite grann för att också träffa andra 

som är i samma situation…faktiskt…de tror jag skulle vara viktigt att kanske ha nån sån här 

öppen, öppenkväll för anhöriga eller nånting annat” (ip. 3) 

Samtliga respondenter lyfter även att det är just gruppbehandlingen som varit kanske mest 

betydelsefull i behandlingen, detta då de fått ta del av andras berättelser och möta andra i 

samma situation.  

Ett ökat kontaktnät eller en vidare kontakt mellan olika verksamheter efterfrågas särskilt av en 

respondent. Bland annat önskar denna respondent att det fanns en kontakt på olika 

myndighetsställen att vända sig till när det behövs. I dagsläget upplever denna intervjuperson 

att det är en frustration när man tvingas “jaga runt” för att hitta rätt person att prata med.  

När det kommer till utvecklingsområden i själva behandlingen så finns det inga påtagliga 

utvecklingsområden som intervjupersonerna kan se i den individuella behandlingen. Samtliga 

respondenter beskriver hur det vid gruppbehandlingen tagits in två stycken från Anonyma 

Alkoholister för att berätta om sitt missbruk. Utifrån detta lyfter majoriteten att de önskat att 

det även togs in någon från exempelvis Anonyma Narkomaner för att få höra en före detta 

narkomans livsberättelse. En intervjuperson trycker även på vikten av att se till gruppens 

behov, tillexempel om majoriteten av de medberoende i gruppen är föräldrar till barn som 

missbrukar droger så kanske det anses mer lämpligt att försöka ta in yngre personer med före 

detta drogproblematik. Vidare efterfrågas mer handfasta och konkreta råd som går att tillämpa 

vid eventuella problematiska situationer i kontakten med sin nära anhörig med 

missbruksproblematik.  

Majoriteten av intervjupersonerna nämner att de inte kände till att det fanns 

behandlingsmöjligheter för medberoende innan de på något sätt kom i kontakt med 

sjukvården. Respondenterna trycker på vikten av att behandling för de medberoende som 

utsatt grupp i samhället måste synliggöras tillexempel genom mer anslag.  

“Ibland kan man ju tänka så här också att jag tycker det är konstigt att det är ju klart, det är 

ju klart att man ska satsa på dem som är beroende men dom medberoende, de som finns 

runtikring, de lider ju i det tysta. Hela tiden.” (ip. 1) 

 

5.3 Begränsningar  

Det centrala temat begränsningar med tillhörande underteman oro, stress, bristande socialt 

kontaktnät, bristande ork samt kontroll kan särskilt kopplas till frågeställningen: ”Hur 

beskrivs upplevelsen av att ha utvecklat ett medberoende?” 
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De underteman vi kommit fram till har på ett eller annat sätt varit centrala i 

intervjupersonernas utsagor när det kommer till att beskriva hur de upplever sitt medberoende.  

Oro har visat sig vara en väldigt central del i intervjupersonernas utsagor när de beskriver hur 

de upplever sitt medberoende. Majoriteten av respondenterna förklarar hur oron tar sig uttryck 

genom att de blir begränsade i sitt eget liv på grund av den ständiga oron för den beroende. De 

trycker också på känslan av att aldrig riktigt kunna slappna av och koncentrera sig på annat, 

detta på grund av all oro för den beroendes situation.  

“Det är ju mest psykiskt asså man oroar sig å man tappar koncentrationen för man tänk på 

de mycke å man försök å man gör anmälningar till socialkontoret å man spring på möten å 

man försök å göra saker men de ä liksom svårt att få nån respons å det är ju en frustration. 

Så att men det är klart att fysiskt, ja jag grubblar ju på nätterna man vaknar klockan fyra 

åsså ska man lösa alla världsliga problem.” (ip. 3) 

Något som alla intervjupersoner har nämnt som en påverkande faktor av oron är att deras 

sömn har påverkats på ett negativt sätt, vilket har visat sig genom att de vaknar på nätterna 

och har allmänt svårt för att sova. En intervjuperson beskriver även hur oron kan ta sig uttryck 

genom frustration. Detta genom att man så gärna vill hjälpa den anhöriga med 

missbruksproblematik genom anmälningar men upplevelsen av att inte få någon respons från 

vissa instanser, så som socialtjänsten, skapar en frustration som grundar sig i oron.  

En respondent nämner hur stress blivit särskilt påtaglig till följd av oron. Respondenten 

beskriver hur den ständiga oron tog sig uttryck i att ta på sig för hög arbetsbelastning som i 

sin tur ledde till en hög grad av stress.  

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver hur bristande socialt kontaktnät blivit en följd av 

medberoendet.  

“ ...var jag mycket mer ute bland folk och dansade och mer socialt aktiv på fritiden, hälsa på 

folk och träffa folk.” (ip. 2) 

Majoriteten av respondenterna beskriver hur det bristande sociala kontaktnätet begränsar dem 

i sin vardag, då medberoendet gör det svårt att finna orken till att umgås med andra och en 

intervjuperson lyfter hur detta även påverkar relationen till sina vänner.  

Bristande ork har även visat sig vara påtagligt, något som samtliga respondenter beskriver i 

sina upplevelser av att vara medberoende. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver även 

hur den bristande orken påverkar arbetet och arbetsförmågan. Att vara trött och slut till följd 

av sitt medberoende har särskilt en av intervjupersonerna uttryckt. Vidare har följder så som 

att vara deprimerad, ledsen och känna värk i kroppen uttryckts av intervjupersonerna vara en 

följd av medberoendet som i sig lett till bristande ork.  

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver hur medberoendet tar sig uttryck i form av en 

kontroll då ens egen livssituation begränsas på grund av en känsla av att ständigt behöva vara 

närvarande och tillgänglig för den anhörige med missbruksproblematik om något händer. En 

intervjuperson beskriver medberoendet som att leva i en berg och dalbana där ens egna humör 

och mående pendlar beroende på vilken situation den nära anhörig med substansmissbruket 
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befinner sig i. En annan respondent beskriver sitt medberoende som att leva i en bubbla 

tillsammans med den nära anhöriga med missbruksproblematik. 

“Asså höll henne bakom ryggen, jag skämdes jättemycke inför andra. Ehh ja men försökte 

skydda henne otroligt mycke, för att inte andra skulle få veta å sånna saker. Vilket jag absolut 

inte gör nu. Mmm, jag har faktiskt kommit från den där skämsgrejen...Så atte…Men jag levde 

nog hennes missbrukaliv fast jag inte tog droger.” (ip. 1)  

Att ständigt känna en kontroll av att alltid vara tvungen att finnas ajour och en känsla av inte 

kunna resa iväg lyfter två intervjupersoner som särskilt påtagligt i medberoendet. Att slitas 

mellan förnuftet och “mammahjärtat” beskriver en respondent som en svårighet att handskas 

med i sitt medberoende.  

 

6. Diskussion 

 
Syftet med studien är att undersöka hur medberoende till substansmissbrukare upplever sin 

medberoendeproblematik och den behandling som de är eller varit delaktig i. Frågeställningar 

som studien utgått från är: 

– Hur upplever den medberoende att behandlingen har haft betydelse för att bearbeta sitt 

medberoende?  

 

– Kan den medberoende se några utvecklingsområden i behandlingen som denne är delaktig, 

eller varit delaktig i?  

– Kan den medberoende se något som saknas för de medberoende i samhället? 

– Hur beskrivs upplevelsen av att ha utvecklat ett medberoende?  

Resultatet visade tre stycken centrala teman som kunde utläsas vid analysen av datan 

nämligen, Personlig utveckling, behov och begränsningar.  

I tidigare forskning nämns personlig utveckling som ett viktigt steg i processen mot att bli fri 

från sitt medberoende. Detta oönskade beteende kan förändras med hjälp av självkännedom 

och stöd (Bong, 2012). Resultatet i denna studie har visat hur viktig behandlingen, såväl 

individuella behandlingssamtal som gruppbehandlingen har varit för de medberoendes 

personliga utveckling. I tidigare forskning lyfts vikten av att de medberoende får begreppet 

medberoende förklarat för sig i ett tidigt stadium då detta kan gynna behandlingsprocessen. 

Genom en förklaring av vad ett medberoende innebär så kan den medberoende förstå och 

normalisera de känslor som de upplever. Detta skulle kunna leda till att den medberoende kan 

fokusera mer på sig själv och på en förändring av sitt beteende (James & Morgan, 1991). Som 

tidigare nämnt så finns det idag ett flertal olika definitioner av begreppet medberoende. 

Därigenom kan vi se att det är av vikt att klargöra för vad och hur detta fenomen ska 

beskrivas och förklaras. Om personer som utvecklat ett medberoende får kunskap kring 

begreppet från olika håll kan detta leda till att behandlingen påverkas utifrån att bristen på 

entydighet av medberoendets innebörd skapar en förvirring hos den enskilde.  
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Att låta den medberoende i behandling få höra andras historier och berätta sin egen och 

därigenom kunna identifiera sig med andra personer i samma situation, kan bidra till att 

förnekelsen hos den medberoende minskas, detta är något som nämns i tidigare forskning 

(Söderling, 2002). Resultaten i denna studie visar att respondenterna nämnt att just detta varit 

betydelsefullt för att de under behandlingen upplevt en minskad känsla av ensamhet, detta 

genom att få berätta sin egen historia samt höra andras. Det blir genom resultatet i samband 

med tidigare forskning tydligt att gruppbehandling för medberoende är något som kan vara 

högst betydelsefullt i förändringsprocessen av medberoendet. Därför kan vi se att mer resurser 

bör läggas på denna typ av behandling för de medberoende. Resultatet visar att 

respondenterna särskilt efterfrågar fler gruppbehandlingstillfällen då dessa givit ökad 

gemenskap. För att dessa gruppbehandlingstillfällen ska vara möjliga i en större omfattning 

skulle vi vilja hävda att det krävs att informationen om vilket stöd som finns för de 

medberoende i samhället måste nå ut i större omfattning. Något som även resultatet för denna 

studie visat att respondenterna lyfter som ett utvecklingsområde för de medberoende i 

samhället.  

Vi skulle vilja hävda att en utveckling och ökad information kring behandlingen för de 

medberoende är viktigt sett utifrån resiliensteorin. Resiliensteorin handlar om hur individen 

lyckas bygga upp en motståndkraft och genom denna kunna handskas med de svårigheter och 

motgångar denne ställs inför. Vidare visar teorin att socialt stöd är en viktig komponent för att 

kunna upprätthålla sitt välbefinnande (Robertson & Cooper, 2013). Resultatet av denna studie 

visar att förtroende för behandlarna och behandlingen i stort har haft betydelse för 

respondenternas förmåga att bygga upp en motståndskraft. Detta har visat sig i 

respondenternas personliga utveckling på så sätt att de kommit till insikt när det gäller deras 

egna beteende och välbefinnande samt att de känner hopp om en ljusare framtid. Resultatet av 

studien visar tydligt att behandlingen har haft en god effekt på respondenternas förmåga att 

handskas med sitt medberoende och den problematiska situationen. Därigenom kan vi tydligt 

se att det är av vikt att samhället lägger mer resurser på denna typ av behandling för dem 

medberoende. Genom att öka kunskapen om medberoende och ge möjlighet till ökad 

behandling för denna utsatta grupp så skulle vi vilja hävda att detta inte endast gynnar den 

medberoende utan även den som är beroende. Detta då den medberoende kan få mer verktyg 

och stöd i hur denne ska bemöta och handskas med den beroendes problematik. Som tidigare 

forskning nämnt så är inte medberoende ett enskilt problem (Wright & Wright, 1991).  

Tidigare forskning lyfter svårigheter för den medberoende, dessa kan yttra sig i form av att 

beteenden, åsikter och förväntningar formas av en annan individ, att den medberoende 

åsidosätter sina egna behov, att den medberoende tror sig kunna styra, hantera och kontrollera 

andras problem och beteenden samt att den medberoende är omedveten om sina egna känslor 

och behov (Dear & Roberts, 2005). Resultatet i denna studie visar att respondenterna 

begränsas av sitt medberoende i form av bland annat oro, bristande ork och kontroll. Oron hos 

respondenterna tar sig uttryck i att de blir begränsade i sitt eget liv på grund av att de ständigt 

oroar sig för den beroende. Den bristande orken hos respondenterna visar sig genom att bland 

annat arbetsförmågan påverkas negativt. Vidare visar resultatet att kontroll hos 

respondenterna yttrar sig i att ständigt behöva vara närvarande och tillgänglig för den 

beroende om någonting skulle inträffa. Detta visar tydligt att medberoendet i hög grad 
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begränsar den medberoendes egna liv och behov. Därför vill vi återigen lyfta betydelsen av 

stöd och hjälpinsatser för denna utsatta grupp då resultatet återkommande visar på detta behov 

av behandling.  

Tre begrepp brukar vara vanligt förekommande när man talar om resiliensteorin, nämligen 

återupprätta, upprätthålla och förbättra sin funktion i en allvarlig risksituation (Borge, 2011). 

De tre centrala teman som framkom i resultatet av denna studie skulle kunna beskrivas som 

viktiga komponenter utifrån resiliensteorin. Det centrala temat begränsningar anser vi skulle 

kunna ses som den medberoendes förmåga att med hjälp av behandlingen återupprätta sina 

oönskade beteenden som framkommit genom utvecklandet av sitt medberoende. Detta kan 

man se genom att det framkommer i respondenternas utsagor att de till följd av sitt 

medberoende upplevt oro, stress, bristande socialt kontaktnät, bristande ork samt kontroll. Ett 

annat centralt tema som resultatet visade var personlig utveckling. Den personliga 

utvecklingen som i sin tur präglats av acceptans, insikt, hopp, mod, trygghet, förtroende och 

minskad känsla av ensamhet har visat sig vara en viktig del i behandlingens påverkan och hur 

denna hjälpt den medberoende. Vi anser att detta skulle kunna ses som individens förmåga att 

utveckla resiliens genom att behandlingen givit de medberoende en förmåga att lyckas 

upprätthålla dessa aspekter i den personliga utvecklingen för vidare arbete med sitt 

medberoende. Det tredje centrala temat som resultatet visade var behov där ökad kunskap, 

gemenskap, ökat kontaktnät, utvecklingsområden i behandlingen och synliggörande av 

medberoende i samhället varit centralt i respondenternas utsagor. Vi skulle vilja hävda att 

dessa aspekter är en viktig del i de medberoendes förmåga att kunna förbättra sin funktion 

utifrån den situation de befinner sig i. Med rätt stöd och tillgodosedda behov ökar 

möjligheterna för att uppnå god resiliens. Individens förmåga att återupprätta, upprätthålla och 

förbättra sin funktion som man talar om i resiliensteorin anser vi vara en viktig process för 

den medberoendes möjlighet till en förbättrad levnadssituation. I och med detta vill vi lyfta 

vikten av att använda sig av resiliensteorin i ett behandlingssyfte för att lättare kunna fånga 

upp vad det är som gör att förändringsprocessen går mot en positiv riktning. Då resiliensteorin 

förespråkar att man lägger fokus på det positiva och det som fungerar bra, istället för att 

fokusera på det negativa och det som fungerar mindre bra (Windle, 2011) så kan vi se en 

styrka av att använda sig av resiliensteorin inom behandling. När man som medberoende till 

stor del färgas av den beroendes mående och behov skulle vi vilja hävda att det blir ännu 

viktigare att i behandlingen få hjälp med att lyfta de positiva.  Detta i sig skulle kunna hjälpa 

den medberoende att återupprätta, upprätthålla och förbättra sin funktion för att därigenom 

förändra sin levnadssituation i positiv riktning. 

Att utifrån resiliensteorin försöka förstå varför intervjupersonerna sökt sig till behandling kan 

inte bekräftas dock skulle vi vilja hävda att resiliensteorin till viss del kan ge en förklaring till 

varför en individ väljer att söka sig till och stanna kvar i behandlingen och kan se denna som 

gynnsam. Resultatet i denna studie visade att intervjupersonerna nämner att behandlingen 

bland annat gett dem ett förtroende för behandlare och en minskad känsla av ensamhet då de 

fått träffa andra personer i samma situation. I resiliensteorin talar man om vikten av att 

utveckla omtänksamma relationer och ett starkt stödnätverk för att upprätthålla god resiliens 

(Greene, Galabos & Lee, 2004). Därigenom skulle resiliensteorin till viss del kunna förklara 

varför intervjupersonerna sett behandlingen som en viktig del i arbetet mot sitt medberoende 
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och förklara varför de valt att stanna kvar i behandling. Resiliens kan definieras som en 

process där individen effektivt kan förhandla, anpassa sig till eller hantera betydelsefulla 

tillgångar i hanteringen av stress eller trauma (Windle, 2011). Därigenom skulle vi vilja hävda 

att behandlingen för intervjupersonerna till viss del kan bidra till att utveckla resiliens genom 

att de kan få verktyg i såväl individuella behandlingssamtal som gruppbehandling för att 

kunna förhandla, anpassa sig och hantera situationen utifrån deras egna tillgångar. 

Om vi ser till denna studie och dess resultat utifrån ett samhälleligt perspektiv har det blivit 

tydligt att vara medberoende är såväl psykiskt som fysiskt påfrestande. Vidare att 

behandlingen såväl individuella behandlingssamtal som gruppbehandling varit en oerhört 

viktig del i arbetet med medberoendet och att behandlingen givit viktiga verktyg att kunna 

använda sig av. Detta resultat visar därigenom att syftet med studien som varit att undersöka 

hur medberoende till substansmissbrukare upplever sin medberoendeproblematik och den 

behandling som de är eller varit delaktig i, till viss del kan anses vara besvarat. Begreppet 

medberoende har som tidigare nämnts ingen enhetlig definition, det råder oklarheter kring 

begreppets innebörd vilket vi skulle vilja hävda leder till okunskap i samhället om denna 

problematik. Vi skulle vilja lägga stor vikt vid betydelsen av att lyfta 

medberoendeproblematiken i samhället. Detta skulle medföra att fler individer får kunskap 

om medberoendets innebörd, samtidigt som den utsatta gruppen synliggörs vilket kan 

medföra att känslan av att vara ensam med sin problematik kan minskas hos de som är utsatta. 

Att synliggöra denna utsatta grupp skulle också kunna leda till att efterfrågan av behandling 

ökar vilket skulle kräva att behandlingsmöjligheterna i samhället utvecklas och öppnar upp en 

större möjlighet för den utsatta gruppen att få hjälp.   

Vi har under studiens gång ställt oss frågan vart går gränsen mellan medmänsklighet och 

medberoende? Att vara mån om sina anhöriga skulle nog de flesta se som fullt medmänskligt, 

men det är när omtanken övergår till kontroll och ens egna behov åsidosätts som risken finns 

att ett medberoende börjar utvecklas. Återigen vill vi därför trycka på vikten av att synliggöra 

problematiken som följs av ett medberoende. Detta för att arbeta förbyggande så att individer 

som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett medberoende, innan det gått alltför långt, kan 

få en insikt i sin problematik och möjlighet till hjälp för att hantera detta.  

 

7. Slutsatser  

 
Denna studie är delvis genomförd på efterfrågan av en mindre öppenvårdsenhet i norra 

Sverige som vänder sig till både medberoende och övriga personer med beroendeproblematik. 

Därigenom kan vi se en klar nytta med denna studie då resultatet visar hur de medberoende 

upplevt sin behandling samt sitt medberoende. Vidare visar resultatet att intervjupersonerna 

lyft utvecklingsområden de kan se i behandlingen vilket möjliggör det för den aktuella 

verksamheten att kunna se vad de kan utveckla. Samtidigt ger resultatet en tydlig bild av att 

behandlingsformerna för de medberoende ger positiva resultat samtidigt som verksamheten 

får en bekräftelse på att de utför ett arbete som gör nytta och bidrar till en förbättring hos den 

medberoende.  



28 
 

Vidare ser vi vikten av att fler kommuner runt om i Sverige börjar nyttja mer resurser till de 

medberoende som en utsatt grupp. Detta skulle kunna ses som ett förebyggande arbete då 

resurser skulle kunna läggas på att utveckla och synliggöra verksamheter. Detta skulle i sin tur 

möjliggöra att den som utvecklat ett medberoende så tidigt som möjligt kan få stöd och hjälp 

och därigenom känna sig mindre ensam med sin problematik.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

 
Att kartlägga hur de medberoende upplever behandlingen och sin medberoendeproblematik är 

utifrån resultatet i denna studie något som måste forskas vidare inom. Under 

kunskapsinhämtandet för denna studie kunde vi tydligt se hur lite forskning det generellt finns 

om denna utsatta grupp. 

Om tillfälle hade givits att vid ett senare tillfälle genomföra studien på nytt med ett längre 

tidsspann så hade det varit intressant att först om främst genomföra studien med fler antal 

respondenter. Vidare hade det varit intressant att se om resultatet hade blivit annorlunda om 

undersökningsgruppen involverat föräldrar till barn som har ett substansmissbruk, partners 

som lever med en närstående med substansmissbruk såväl som vuxet barn, när man växt upp 

med en närstående med ett substansmissbruk. Detta för att kunna se om det finns eventuella 

skillnader i olika åldersgruppers utsagor av hur de upplever behandlingen och sitt 

medberoende. Vidare hade det varit intressant att se om resultatet hade fått en annan utgång 

om fler grupper fanns representerade när det kommer till vilken relation den medberoende har 

till den beroende med substansmissbruk. Slutligen hade det varit intressant att genomföra en 

kvantitativ studie där de medberoendes upplevelser studeras. Detta för att på så sätt kunna 

mäta den medberoendes upplevelse gällande före och efter behandling. Genom vår kvalitativa 

studie så har vi fått ett resultat som kanske inte på samma sätt kan ge en lika stark 

tillförlitlighet som en kvantitativ studie hade kunnat medföra. Dock hade en kvantitativ studie 

fordrat att vi involverat fler verksamheter med behandling för medberoende för att kunna få 

en god svarsfrekvens. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

Vi heter Amanda Stenberg och Malin Hedström och är socionomstudenter vid Umeå 

Universitet. Vi vill börja med att tacka dig för visat intresse av att delta som intervjuperson för 

vår studie som utgör vår kandidatuppsats nu under termin 6. 

Vi har valt att fokusera på anhöriga till substansmissbrukare, då vi anser att det är viktigt att 

lyfta fram de medberoende och deras upplevelser. Detta då det är lätt att fokus ofta läggs på 

individen med substansmissbruk. 

Syftet med studien är att undersöka hur medberoende till substansmissbrukare upplever sin 

medberoendeproblematik och den behandling som de är eller varit delaktig i. 

Ditt deltagande är helt anonymt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. 

Materialet som samlas in kommer endast att användas för det vi avsett undersöka. Inga namn 

kommer att nämnas i den slutgiltiga uppsatsen, och intervjuerna kommer att makuleras efter 

färdigställt och godkänt arbete. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, det 

vill säga skrivas ned.  Det är endast vi och eventuellt vår handledare som kommer ta del av 

det insamlade materialet. 

Uppsatsen kommer efter godkänt betyg att publiceras elektroniskt på portalen DIVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet). 

Om du har några funderingar eller bara vill komma kontakt med oss nås vi på: 

Amanda, socionomstudent: Telefonnummer: 070-XXX XX XX, 

E-post: xxxx@student.umu.se 

Malin, socionomstudent: Telefonnummer: 073-XXX XX XX, 

E-post: xxxx@student.umu.se 

Handledare Robert Grahn, doktorand: Telefonnummer: 090-XXX XX XX, 

E-post: xxxx@socw.umu.se 

För oss är ditt deltagande mycket värdefullt och vi ser framemot en kontakt med dig och 

tackar för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Amanda Stenberg och Malin Hedström 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Teman: 

1) Före behandling 

– Hur påverkades/påverkas du av att vara anhörig till en substansmissbrukare? 

– Hur påverkades/påverkas du psykiskt/fysiskt i vardagslivet/hemmet? 

– Hur begränsade/ begränsar det dig? 

– Vad fick dig att söka hjälp? 

2) Under behandling 

– Vad har behandlingen gett dig hittills? 

– Vad har varit bra/mindre bra? 

– Vilka skyddsfaktorer är viktiga att ha i åtanke i arbetet/behandlingen? 

– Kan du se några särskilda egenskaper hos dig som har varit till hjälp under behandlingen? 

3) Efter behandling 

– Om du skulle hamna i situationen på nytt i framtiden, finns det då något särskilt som du 

skulle kunna ta hjälp av efter de erfarenheter du fått efter den behandlingen du nu varit/är i? 

– Kan du berätta om den största förändringen nu från förr efter att du genomgått behandling/ 

är delaktig i denna behandling? 

– Kan du se något som du har saknat i behandlingen? 

– Hur ser du på framtiden idag, ser den annorlunda ut nu om du jämför med innan 

behandlingen? 

 


