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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Medberoende eller Codependency är numera ett relativt vedertaget begrepp i samhället som 

många känner igen. Begreppet har existerat sedan 1980- talet och har bland annat sin grund i 

studier om alkoholism och familjemönster. Grundidéerna kring medberoende uppkom dock 

mellan femtio- och åttiotalet. Söderling (2002) skriver att på åttiotalet fick termen definiera 

hur personer, speciellt fruar, som levde med en alkoholmissbrukare utvecklade ett visst 

beteende och på så sätt även möjliggjorde för missbrukaren att fortsätta i sitt mönster. Hogg 

och Frank (1992) menar dock att medberoendet har fått ett vidare användningsområde och att 

medberoende även kan uppstå i andra typer av beroendeproblematik såsom inom sexuella - 

och intima beroenden eller inom organisationssystem. Det samma framhålls av Söderling 

(2002) som menar att medberoende finns överallt, i familjer och i samhällssystem. Vidare 

skriver han att fenomenet är naturligt, då det i grunden handlar om att bry sig om en 

människa. Författaren lyfter även fram att medberoende kan handla om vardagliga händelser 

som att ringa ett sjukanmälningssamtal åt maken då han är bakfull, det kan handla om att 

hemlighålla händelser samt tänka ut ursäkter för sitt och sin partners beteende.  

 

I Sverige är alkoholen på många vis en stor bov i samhället och det är inte bara enskilda 

personer som skadas av ett alkoholmissbruk utan ofta hela familjer och, eller vänskapskretsar. 

I takt med att alkoholkonsumtionen ökar, kan och kommer även antalet medberoende 

personer att tillta, hos såväl barn som vuxna. Genom att personer som arbetar med människor 

i utsatta situationer, får ökad erfarenhet och kunskap i området medberoende, kan upptäckten 

av och hjälpen till dessa människor öka. Följaktligen kan rätt hjälp ges på rätt plats och vid 

rätt tidpunkt av personal inom till exempel socialt arbete samt hälso- och sjukvård.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Genom tidigare litteraturstudier har en förståelse för att medberoende är ett vanligare fenomen 

bland kvinnor vuxit fram. Till skillnad från kvinnor, tenderar män oftare att lämna en 

missbrukande partner. Männen stannar således inte kvar i ett destruktivt förhållande och låter 

sig inte dras med i medberoendespiralen. I artikeln Blaming by Naming (1994) skriver 

författarna att medberoendetermen används ihärdigt och att det bidragit till att dagens 

definition blivit för bred, vilket gör den otydlig. De menar även att termen är dubbelt 

kränkande mot kvinnorna som lever med en missbrukare, eftersom att den stämplar kvinnorna 

som offer och som medberoende. Frank och Golden (1994) framhåller att 
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medberoendebegreppet har gjort så att vissa av kvinnans naturliga beteenden numera ses som 

sjukliga. Andersson (1994) lyfter fram att begreppet även ignorerar det faktum att kvinnor är 

en underlägsen grupp i samhället och att de påverkas utav sociala och politiska strukturer. 

Vidare skriver hon att grundstommen med medberoendebegreppet har blivit att beskylla 

kvinnan för att vara sjuk samt ansvara för sin mans utveckling av en sjukdom. Hon vidhåller 

att detta skett för att behålla en maktbalans i förhållandet mellan två parter. Det har i sin tur 

lett till att konceptet misslyckas med att ta hänsyn till den obalans i maktfördelningen som 

råder i samhället och hur det påverkar kvinnan. 

 

Inom socialt arbete i Sverige har det hittills varit sparsamt med forskning utifrån 

könsteoretiska utgångspunkter, trots att denna arbetssfär är kvinnodominerad. Dagens 

samhälle är byggt på kvinnliga underordningar och manliga överordningar, vilket påverkar 

våra beslut och bedömningar. Begrepp och symboler påverkar människors relationer samt att 

det naturliga och självklara ses ur ett patriarkalt perspektiv, utan att någon tänker på det 

(Gunnarsson och Schlytter, 1999).  Holmberg (2005) påpekar att en genusanalys kan ge svar 

på hur levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter ser ut för män och kvinnor, både i grupper 

och i samhället. Genusanalysen kan även ge svar på i vilken mån män och kvinnor kan 

kontrollera sina egna liv. Cowan och Warren (1994) menar att trots all den litteratur som finns 

skriven kring medberoende har lite eller ingen empirisk forskning kring konceptet utförts. De 

understryker speciellt att den feministiska kritiken av medberoende inte alls blivit empiriskt 

testad. Bland annat därför anser jag att det är av hög relevans att kvinnligt medberoende 

undersöks ur ett genusperspektiv. 

 

1.3 SYFTE 

Rapporten skall belysa fenomenet ”kvinnligt medberoende” utifrån Genussystemteori. Syftet 

är att söka finna ett samband mellan kvinnligt medberoende och kön samt genus. Syftet är 

även att försöka illustrera detta ur kvinnornas personliga perspektiv. 

 

Frågeställningen lyder; 

- Finns det samband mellan genus samt könsroller och kvinnligt medberoende?  
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1.4 BEGREPPSDEFENITIONER 

1.4.1 Medberoende 

Många författare är ense om vad medberoende är, men någon entydig definition finns inte. 

Termen uppkom för att beskriva det beteende som en person ådrog sig efter att ha ingått en 

relation med en substansmissbrukare. Meningen var att uttrycket skulle förklara hur denna 

person underlättade partnerns missbruk samt varför hon inte klarade av att lämna denna 

(Frank och Golden m.fl., 1994). Medberoende är ett samspel mellan två eller fler personer 

som kan uppstå i olika konstellationer och medberoende kan inte ses som en sjukdom 

(Söderling, 2002). Beattie skriver att; “En medberoende människa är en människa som har 

låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera 

denna människas beteende.”, (Beattie, 1994:41). Cowan och Warren (1994) menar att det 

typiska för medberoende är att förlita sig på en annan person och att vara helt fixerad vid 

denna som ofta, men inte alltid, är en substansmissbrukare.  

 

Favorni (1995) lyfter fram att ett medberoende är beteenden som utvecklas för att överleva i 

en dysfunktionell familj. Harkness och Cotrell (1997) skriver att det finns sex grundtyper och 

förklaringar av medberoende: (1) ett emotionellt-, psykosocialt- och beteendemässigt tillstånd, 

(2) en interpersonell reaktion och besatthet av interpersonell kontroll, (3) inlärda 

självförsvarsbeteenden, (4) lidande associerat med att “passa opp” på andra, (5) en 

beroendesjukdom och (6) en upptagenhet av andra som karaktäriseras av ett extremt 

beroende. En av mina respondenter, Ingrid, förklarar för mig att: “…ett medberoende, det är 

när man påverkas negativt av någon annans drickande och då man går in och försöker 

förändra en annan människa, man manipulerar och försöker förändra, istället för att släppa 

taget” (Ingrid vid Intervjutillfälle, 2007-11-23).  

 

Viktigt att påpeka är dock att det finns flera olika benämningar på det fenomen som 

medberoendetermen beskriver. Exempelvis kallas de medberoende inom Anonyma 

Alkoholister och Al-anon för anhöriga och inte medberoende. I denna uppsats används 

benämningen “medberoende” då det är det mest igenkända och vedertagna fackordet. Det som 

syftas till är de företeelser som Ingrid beskrivit ovan.  

 

1.4.2 Missbruk och Beroende 

Skillnaden mellan missbruk och beroende är hårfin. Missbruk kan bedömas utifrån olika 

perspektiv och synvinklar. Som begreppet antyder rör det sig om ett substansbruk som är 
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missanpassat och ofta överkonsumerat. Johansson och Wirbing (2005) betonar att beroende är 

allvarligare än missbruket då beroendet handlar om en kroppslig tillvänjning av substansen. 

De framhåller även att skillnaden är att missbruket kan vara tillfälligt och att kontinuerligt 

missbruk kan leda till beroende. En bedömning av missbruk kan göras utifrån DSM-IV. 

DSM-IV är ett bedömningsverktyg som innehåller vissa kriterier som en person ska uppfylla 

under en 12-månaders period, för att anses vara missbrukare eller beroende. Definitionen 

lyder; “Beroende av en drog enligt DSM-IV innebär ett maladaptivt substansbruk som leder 

till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande….” (Agerberg, 2004:35). För att 

diagnostiseras som missbrukare skall minst en av kriterierna vara uppfyllda på en DSM-IV 

skala och för att diagnostiseras som beroende krävs att minst tre av kriterierna på en DSM-IV 

skala är uppfyllda (Johansson och Wirbing, 2005). 

 

En gripbar beskrivning för vad ett alkoholmissbruk är beskrivs i boken Familjer och 

Missbruk; “Missbrukare är en människa som gång på gång hamnar i plågsamma situationer 

på grund av sitt drickande - men ändå fortsätter” (Bengtsson och Gavelin, 2004:20).  

 

1.4.3 Kön och Genus 

På latin betyder genus slag, sort, släkte eller kön. Ordet är en översättning från engelskans 

gender, som ungefär också betyder slag och sort men i vissa fall även kön (Hirdman, 2001). 

Genusbegreppet började användas på 1970-talet och meningen var att tydliggöra skillnaden 

mellan det biologiska och kulturella könet (Mattsson, 2002). Skillnaden mellan kön och genus 

är sålunda att kön beskriver det fysiskt biologiska könet och genus beskriver det socialt - 

kulturellt skapade könet (Holmberg, 2005). Kön beskriver den faktiska och fysiska kroppen 

och genus beskriver vår tolkning av den. Genus är den socialt skapade uppdelningen av 

människor i två kategorier som grundar sig på individens reproduktiva och sexuella relationer 

(Mattsson, 2002). Genus är följaktligen en social tolkning av det biologiska könet (Holmberg, 

2005), som sålunda används för att skilja biologi från kultur (Hirdman, 2007).   

 

1.4.4 Genusperspektiv 

I många fall likställs genusperspektivet med jämställdhet och i hög grad liknar de varandra, 

men jämställdheten är ett mål och inte ett perspektiv. Olika synsätt på orsaken till 

diskriminering och krav på jämställdhet kan grunda sig i olika perspektiv och förhållningssätt 

(Holmberg, 2005) där genusperspektivet kan ses som ett övergripande samlingsnamn för de 

olika vinklarna. 
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1.4.5 Genusordning 

Hirdman skriver; “Ett mönster av isärhållande, ett mönster som föser in oss i kvinnofållor 

och mansfållor. Ett av genusordningens starkaste mönster“., (Hirdman, 2007:12). 

Genusordningen handlar således om ett dagligt levernemönster som bygger på olika praktiker, 

teorier och skillnader mellan könen, vilka människan inrättar sig efter (Hirdman, 2007). 

 

1.4.6 Könsmaktsordning 

Könsmaktsordningen kan ses utifrån olika håll, olika system och på olika nivåer. Det handlar 

om hur makten fördelas utefter personernas könstillhörighet i samhället eller i en grupp. 

Exempelvis ser Johansson (2001) könsmaktsordningen utifrån hur samhälleligt nödvändig 

omsorgsarbete är organiserat i samhället. Hon menar att en könsmaktsordning särskiljs från en 

annan genom samhällets produktionssystem för omsorg. Holmberg (2005) åsyftar att 

könsmaktsordningen handlar om att det inte råder jämlikhet mellan könen och att ordningen 

upprätthålls av en acceptans om att detta är det normala sättet att fördela makten på. 

 

1.4.7 Patriark(at) 

Patriarken är den man som fanns i 1900-talets tidiga hushåll. Ordet beskriver den urgamla 

ordningen en fadersmakt och en hierarki i hushållen. Begreppet syftar till att beteckna 

mannens ställning. Han som ofta hade sin egna matplats och arbetsplats samt krävde betjäning 

och absolut lydnad av familjen. Patriarkat handlar om att beskriva ett sätt där mannens makt 

inte får ifrågasättas utan snarare skall inpräntas i de yngre flickorna och kvinnorna via deras 

mödrar (Hirdman, 2007). Motsatsen till patriarkat är matriarkat (Johansson, 2001). Matriarkat 

innebär en samhälls- ekonomisk och social ordning då makten är koncentrerad till kvinnan 

som genus. Ett sorts kvinnoorienterat samhälle. 

 

2. METOD 

Arbetet bygger på en kvalitativ studie. Tre intervjuer har gjorts med kvinnor som lever eller 

har levt i en missbrukarrelation. Kontakt med kvinnorna har skapats genom aktivt deltagande 

i en självhjälpsgrupp för medberoende personer. Kvinnorna har sållats utifrån eget intresse av 

att delta i intervjuerna. Litteraturstudier har även gjorts för att komplettera och bredda arbetet. 

En presentation samt en analys av intervjuerna utifrån genussystemteori har också 

genomförts. 
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2.1 VAL AV METOD 

Inför en forskningsuppgift eller liknande är det upp till författaren att göra ett val av metod. 

Hur vill han eller hon gå tillväga för att samla in sitt material? Författaren bör välja den metod 

som lämpar sig bäst. De vanligaste forskningsmetoderna är kvalitativa eller kvantitativa. Efter 

att en metod har valts och data insamlats krävs det att författaren väljer en lämplig 

analysmetod. Till denna rapport har data insamlat med hjälp av kvalitativa 

respondentintervjuer. Sedan har en helhetsanalys gjorts utifrån ett genusperspektiv. 

 

2.1.1 Varför kvalitativ metod? 

Alla metoder har positiva och negativa egenskaper och de kvalitativa metoderna möter ofta 

större tvivel än andra metoder (Holme och Solvang, 1997). Jag har ändå valt att använda mig 

av den kvalitativa metoden då jag velat få en personlig förståelse och vinkel på kvinnligt 

medberoende samt dess samband med genus. Min tanke är att denna förståelse inte hade 

kunnat bli lika personlig om exempelvis enkäter utifrån en kvantitativ metod använts. I den 

kvalitativa metoden har användning av ostrukturerade respondentintervjuer skett då jag har 

velat kunna ställa personliga frågor till respondenterna för att få deras syn på fenomenet. 

Halvorsen (1992) menar att denna typ av intervju är relevant då forskaren vill belysa ett 

fenomen med en personlig karaktär. Holme och Solvang (1997) menar att det positiva med 

den kvalitativa intervjun är att undersökningsformen liknar ett samtal och att forskaren utövar 

mycket lite styrning av intervjun. Respondenten får därför tillfälle att styra samtalets 

utveckling, samtidigt som det är upp till forskaren att få svar på de frågor han eller hon vill 

belysa. Kvale (1997) lyfter fram att det är det specifika och det nyanserade i respondentens 

livsvärld som eftersträvas av forskaren i kvalitativ intervju. Holme och Solvang (1997) 

skriver att principen för de kvalitativa metoderna bygger på en närhet till forskningsobjektet 

och författarna menar på att om forskare ska kunna förstå den situation som individer, grupper 

eller organisationer befinner sig i så måste de försöka komma dem inpå livet. Den kvalitativa 

metoden grundar sig således på ett inifrån perspektiv och det är detta som metodvalet baserats 

på.   

 

2.1.2 Varför helhetsanalys? 

Det finns flera sätt att göra en textanalys, men de vanligaste är helhetsanalys eller delanalys. 

En delanalys kräver att texten går att dela upp i kategorier och även sammanställa i tabellform 

(Holme och Solvang, 1997). Då tre intervjuer uträttats kändes det som att en delanalys inte 

var rätt metod. Tabeller hade blivit svåra att sammanställa och de hade troligen inte visat på 
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mycket information. Holme och Solvang (1997) skriver att en helhetsanalys söker att se 

helheten i intervjuerna. I en helhetsanalys kan olika problemområden även plockas ut för att 

analyseras djupare och andra områden kan lämnas åt sidan. Halvorsen (1992) påpekar att det 

är olika citat eller situationer som beskriver huvudintrycken som skall lyftas fram för analys. 

Kvale (1997) nämner även en form av analys som kallas meningskoncentrering. Den innebär 

att meningar presenteras mer koncist samt att uttalanden och långa meningar pressas samman 

till några få ord. Jag har försökt använda mig av dessa analysformer; helhetsanalys och 

meningskoncentrering. Min mening är att metoderna har passat bra för att analysera den 

information som insamlats samt att de har varit kompatibla med varandra. Halvorsen (1992) 

lyfter fram att om tolkningen knyts an till en teoretisk utgångspunkt möjliggör det att 

rapporten kan förmedla överskridande kunskaper. Detta är också ett skäl till varför dessa 

analysformer valts, då utgångspunkten vilat på en teori. 

 

2.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Det viktiga med urvalet är att rätt personer blir tillfrågade i förhållande till vad som skall 

undersökas. Får forskaren fel personer i sitt urval kan undersökningen bli värdelös i relation 

till den utgångspunkt som tagits (Holme och Solvang, 1997). Urvalet till denna undersökning 

avgränsades utifrån några kriterier som grundade sig på att respondenterna skulle vara 

kvinnor och att de varit eller var medberoende till en person med alkoholmissbruk. Personer 

av det kvinnliga könet över 18-år ansågs vara kvinnor. Inga kriterier för hur länge kvinnorna 

skulle varit medberoende användes. Valet av fokus på alkoholmedberoende har sin grund i att 

alkoholen är en laglig drog samt i att den således ter sig vara den vanligaste drogen i 

samhället. Tanken var att fler personer skulle våga eller vilja delta i en intervju som berör ett 

lagligt fenomen. Även att om åldrar eller antal år av medberoende inte begränsades skulle 

även det ge fler möjliga informanter. Vidare söktes kontakt med respondenterna via 

självhjälpsgrupper för medberoende. Målgruppen fick avgöra själva om de ville deltaga i 

intervjuerna och på så sätt fick urvalsmetoden inslag av självselektion (Halvorsen, 1997). 

Undersökningen har byggt på tre intervjuer. Eftersom uppsatsen omfattar tio veckor och då 

små ekonomiska medel fanns tillgängliga, valde jag att utföra några få, men informativa 

intervjuer. Halvorsen (1997) skriver att kvalitativa data och strategiska urval är goda metodval 

då forskaren är intresserad av att få största möjliga kvalitet i informationen och att denna 

metod är att föredra om urvalet är litet. 
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Inför denna rapport fanns en vision om att kvinnligt medberoende skulle kunna undersökas 

och belysas utifrån en genusteori. Efter handledning och egen efterforskning insåg jag 

emellertid att det inte fanns en definierbar genusteori. Områden innefattade många olika 

perspektiv och olika typer av genusordningar, könsmaktsordningar och genusperspektiv. Vad 

som dock upptäcktes var att Yvonne Hirdman varit lite av en pionjär inom genusforskningen i 

Sverige och valet av begränsningar till hennes forskning och publicerade verk fattades. Det 

valet togs utifrån medvetenheten att det var kvinnligt medberoende i Sverige som skulle 

undersökas.    

 

2.3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Rapporten utgår från ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga att försöka tolka och se till 

helheten av en text. Kvale (1997) menar på att ett hermeneutiskt synsätt är dubbelt relevant 

för intervjuforskning då en intervju skapar texter i flera avseenden. Först genom att föra en 

dialog (intervjutillfället), sedan genom att skapa en transkribering av informationen och sist 

även genom att göra en tolkning av den. Då mitt syfte med uppsatsen har varit att belysa ett 

fenomen och presentera en bredare förståelse av fenomenet genom intervjuer, anser jag att 

förhållningssättet passade bra in i avsikten.  

 

2.4 DATAINSAMLING  

2.4.1 Litteraturstudier 

De första litteraturstudierna fokuserade på att finna en enhetlig genusteori och förklaringar 

kring genuskonstruktioner och kön. Sökord som användes i denna process var genusteori, 

genus, samhällskonstruktion samt kön och sökandet skedde i Mittuniversitetets MIMA- 

katalog. Dessa sökningar resulterade i ett fåtal böcker, men valet gjordes att läsa några för att 

få ett utgångsläge. På vägen i läsandet påträffades namn som Sylvia Walby, Vicky Johansson 

och Yvonne Hirdman. Detta gjorde att kommande sökningar fokuserade på verk skrivna av 

dessa. Efter studerande och överblickande av dessa verk förstod jag att det inte fanns någon 

enhetlig genusteori. Uppfattningen blev istället att den kunde beskrivas annorlunda utifrån 

olika författare. Efter detta lades fokus på svensk genusforskning och Hirdmans publicerade 

verk. Nästa steg blev därefter att söka artiklar som hade koppling mellan medberoende och 

kön eller genus. Sökord som användes i detta skede var codependency, gender, medberoende, 

genus och women och sökningarna gjordes i databaser som Academic Search Elite, Social 

Services Abstracts och Gender Studies database. De flesta resultaten var liknande och 

omfattade cirka 20-30 publicerade verk. Efter ett överblickande, sovrande och läsande av 
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abstract konkretiserades resultaten ned till ett fåtal artiklar som tycktes kunna vara 

användbara.  

 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna spelades in på band och de tog ca 1,5 timmar vardera. Innan intervjuerna ägde 

rum skickades ett informationsbrev ut till respondenterna som översiktligt beskrev syftet och 

användningsområdet för intervjuerna. I informationsbrevet presenterades även några 

övergripande frågor som respondenten skulle fundera på innan intervjutillfället. Inför 

intervjuerna har en gemensam intervjumall utformats som till stora delar följts, men även 

utvecklats under intervjuernas gång. Holme och Solvang (1997) skriver att inga 

standardiserade frågeformulär används i den kvalitativa intervjun och att intervjumallen inte 

måste följas till punkt och pricka. Intervjuerna har således tagit olika form men innehållet har 

varit desamma. Intervjumanualen har byggt på fyra punkter. Först en inledning och förklaring 

sedan ett kapitel som kallats ”närliggande frågor”, där bl.a. fritid, sysselsättning och familj 

diskuterats. Sedan har en tredje punkt behandlat könsroller och förväntningar. Den sista 

punkten har behandlat medberoendets betydelse för respondenten. Slutligen gjordes även en 

sammanfattning för att bland annat stämma av historien, korrigera eventuella 

missuppfattningar och lägga till ytterligare information. Holme och Solvang (1997) påpekar 

att det kan komma upp ytterligare frågor och tankar under en intervjusituation och att 

forskaren måste ta hänsyn till detta. Att ha ett sammanfattande kapitel i intervjusituationen var 

mitt försök till detta. Efter intervjuerna har transkribering av banden skett. Många timmar har 

således ägnats åt att lyssna på banden samt skriva ned, så ordagrant som möjligt, vad 

informanterna sagt. Tolkningar och analyser av vilken information som är av värde eller vikt 

gjordes även under transkriberingen. Kvale (1997) menar att utskriften av en intervju inte är 

en lätt process och att varje utskrift i sig för med sig en rad bedömningar och avgöranden. 

Den beskrivningen förklarar tydligt hur transkriberingsprocessen tagit sin form. 

 

2.4.3 Reliabilitet och validitet 

Halvorsen (1992) skriver att validitet är ungefär samma sak som giltighet eller relevans. Han 

framhåller att det är svårt att mäta validiteten och han menar att forskaren måste argumentera 

för sina val. Förståelsen är att en undersökning får högre validitet om urvalet av 

undersökningsenheter stämmer överens med det operationaliserade problemet som ska 

undersökas. Med den utgångspunkten i bakhuvudet skulle jag argumentera för att min 

undersökning har hög validitet eftersom intervjuer har gjorts på kvinnor som är medberoende. 
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Då målet med undersökningen var att pröva kvinnligt medberoende och belysa det ur ett 

genusperspektiv anses det var lämpligast att intervjua berörda personer. Intervjuer med 

professionella inom missbrukarvården hade också kunnat göras, men tanken är att närheten 

till problemet inte hade blivit lika stor då. När det gäller reliabiliteten skriver Halvorsen 

(1997) att en hög reliabilitet uppnås genom att undersökningen visar att den skulle få likartade 

resultat oavsett vem som utför den eller hur den utfördes. Om de insamlade data är relevanta 

för problemställningen, får undersökningen också en högre reliabilitet. Jag anser att min 

undersökning är reliabel i förhållande till att insamlad data är relevant för problemställningen. 

Dock går det inte att säga om studien har hög reliabilitet då den är kvalitativ och hermeneutisk 

i sin stil. Att avgöra studiens reliabilitet och validitet är även svårt då intervjuer använts som 

metod. Kvale (1997) menar att intervjuaren har en stor roll i intervjun och han framhåller att 

en person blir en god intervjuare genom övning och egna erfarenheter. Hur intervjuaren är 

som person och hur denna snappar upp, lyssnar och ställer sina frågor påverkar innehållet i 

intervjun och även dess reliabilitet och validitet.   

 

2.5 METODPROBLEM 

När intervjuundersökningar görs är det nästintill självklart att problem kommer uppstå i olika 

utsträckning. Under genomförandet och sammanställandet av denna undersökning har jag 

stött på vissa problem. Det största problemet har handlat om att sammanställa analysen och 

resultatet. Informationen som insamlats genom intervjuer har känts svårtolkade då jag inte 

kunnat ventilera tankarna med någon annan. Antalet intervjuer har troligen också gjort 

materialet svårttolkat. Med fler intervjuer och med mer material, hade likheter och skillnader 

eventuellt varit enklare att urskilja och analys eller tolkning lättare att sammanställa. Möjligen 

kan detta problem härstamma i att min erfarenhet av att genomföra intervjuer och bedriva 

egen forskning isynnerhet inte är stor. Kvale (1997) skriver att svårigheterna med att utföra 

kvalitativa intervjuundersökningar ligger i att se och höra saker som inte rättfärdigar 

intervjuarens redan uppställda hypoteser. Han kallar det för att ha en perspektivisk 

subjektivitet. Vidare framhåller han att det således är lätt att falla i fällan av att ha en 

snedvriden subjektivitet. Detta har varit lite av en svårighet. Samtidigt som resultaten av 

undersökningen gett svar på redan ställda hypoteser kan de också ha varit jag som sett och 

tolkat det jag velat se. Svårigheten har till mestadels legat i det avgörandet, i att förstå när 

eller om en snedvriden subjektivitet vidtagits eller om resultaten faktiskt gett svar på teserna. 

Problemen har dock inte hopat sig och uppfattningen är att undersökningen nått sitt mål. 

Halvorsen (1997) poängterar att en svårighet med kvalitativa intervjuer är att analysen blir 
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personlig och att tolkningar måste göras så att respondenterna känner igen sig. Detta har inte 

varit något större problem då en något personlig prägling av intervjuerna eftersträvade samt 

uppfyller syftet för denna undersökning. 

 

2.5.2 Etik och överväganden 

Medberoende och missbruk är ett relativt känsligt ämne vilket medfört att jag i skrivandet av 

denna rapport förorsakat en del etiska överväganden. Eftersom apporten bygger på personliga 

intervjuer medför det ytterligare överväganden. Det första övervägandet i etisk mening var att 

välja rätt metod. En del personer påpekar att intervjuer inte är en tillförlitlig forskningsmetod 

då olika personer kan tolka resultaten olika. Det kändes dock naturligt att välja intervjuer som 

forskningsmetod då utgångspunkten bland annat varit att få en personlig prägel på ett 

fenomen.  

 

Med hjälp av Kvale (1997) och även Halvorsen (1992) har jag fått guidning i olika etiska 

överväganden som behöver göras eller som kan stötas på i forskning med kvalitativa 

intervjuer. Överväganden som gjorts har behandlat samtycke till intervju, att ge tillräckligt 

mycket och rätt information innan intervjuerna, att planera intervjusituationen och fundera på 

hur den påverkar respondenterna. Vidare hur rapporteringen tillbaka till respondenterna skall 

ske samt hur mycket de skall kunna påverka presentationen och resultatet av intervjuerna. 

Andra viktiga övervägande har berört konfidentialiteten, det vill säga informanternas 

anonymitet och slutligen har även funderaingar kring intervjuarens och forskarens roll 

begrundats. Inför intervjuerna träffade jag respondenterna en eller två gånger på 

självhjälpgruppsmöten och sedan fick de en muntlig förfrågan samt en presentation av 

intervjuernas syfte. I det skedet övervägdes hur mycket information skulle ges dem. 

Utgångsläget har varit att vara så konkret och ärlig som möjligt, då det antagits att detta skulle 

hjälpa till att bygga upp ett förtroende som i slutändan skulle ge ärliga och informativa svar. 

Denna utgångspunkt har i sig varit ett etiskt övervägande då jag intagit en dubbelroll, ibland 

som gruppdeltagande och ibland som forskare, beroende på situation. Återigen anser jag dock 

att valet av att vara personlig ibland hjälpte till att skapa ett förtroende och en bekväm 

situation, vilket resulterade i kvalitativa svar. Efter den mutliga informationen fick 

respondenterna ett brev utskickat till sig med ytterligare information, detta återigen för att få 

dem att känna sig bekväma med att deltaga.  

 

För att kunna garantera respondenternas anonymitet har vissa utmärkande data tagits bort från 
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intervjuerna och även namn samt orter eller platser har ändrats. Detta övervägande har varit 

något invecklat eftersom att jag velat ta till vara så mycket information som möjligt samtidigt 

som jag velat säkra informanternas anonymitet och integritet. Halvorsen (1997) framhåller att 

detta ofta är ett grundläggande dilemma i forskning. För att alla ska bli tillfredställda med 

informationen som nyttjats, har respondenterna få läsa utdrag ur rapporten som presenterat 

vad som skrivits om dem och intervjuerna. Detta var ett försök till att få ytterligare ett 

godkännande samt för att kontrollera om respondenterna kände igen sig i det som skrivits. Att 

tillägga är dock att informanterna inte fått vara med och påverka resultaten eller analysen av 

intervjuerna. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns relativt mycket dokumenterat och skrivet kring medberoende eller codependency, 

men då begreppet grundar sig i förståelsen av hur kvinnor påverkas av en mans 

substansmissbruk, refererar mycket av forskningen till detta.  

 

Melody Beattie, Birgitta Ahlzén, Lars Söderling och Tommy Hellsten är några som har 

författat om medberoende. Beattie har både skrivit om hur en människa blir fri från sitt 

medberoende samt hur de tolv stegen kan anammas av den medberoende människan. I dessa 

två böcker beskriver hon typiska drag och beteenden hos den medberoende och hon utvecklar 

grundligt de tolv stegens innebörd, hjälp samt verkan (Beattie, 1992 och 1994). Ahlzén (1997) 

skildrar i sin bok hur det är att vara medberoende. Hon klargör även tydliga tecken på 

medberoende och beteenden i medberoendet. Söderling (2002) skriver utifrån missbrukarens 

perspektiv och vad denne kan uppleva. Vidare beskriver han beroendet, medberoendet och 

hur det påverkar familjen. Hellsten (2005) följer i Söderlings spår och han riktar in sig på hur 

alkoholismen påverkar hela familjen och lägger sig som en stor hemlighet över 

familjemedlemmarna. Han redogör för hur alkoholisten blir ”flodhästen i vardagsrummet” 

och vad det gör med familjemedlemmarna. Andra författare som behandlat medberoende, 

dess påverkan och även kritiserat termen är bland annat Dear och Roberts (2005), Andersson 

(1994) och Cowan och Warren (1994)..  

 

I det material som jag överblickat beskrivs olika drag och typiska beteenden som en 

medberoende person kan visa. Dear och Roberts (2005) skriver att det finns fyra 

grundelement i medberoendet, external focusing, self-sacrifising, interpersonal control och 

emotional suppression. Dessa termer beskriver beteenden som att fokusera på annat än sig 
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själv och anpassa sina åsikter samt beteenden till andra. Samt att försumma sig själv, sina 

behov och sina känslor samt en tro om att kunna lösas andras problem eller kontrollera deras 

behov. Utöver detta går det att tyda andra beteenden i forskningen och litteraturen. Jag har 

valt att sammanfatta dessa beteenden i fem övergripande teman: Kontroll, förnekelse/flykt, 

Lojalitet/hemlighet, Kris och Sjukdom. Dessa ord är återkommande i forskningen och temana 

summerar hur en medberoende person ofta:  

- har ett kontrollbehov och helst vill kontrollera vad den missbrukande personen gör samt hur 

mycket denna missbrukar. 

- går in i ett förnekande beteende som självförsvar i bävan av att förlora sin identitet och bli 

ensam samt bär på en känsla av skuld och skam.   

- har en speciell lojalitet till alkoholisten och bär på en hemlighet. En lojalitet om att dölja 

missbruket och att hålla alkoholismen hemlig, så att den inte avslöjas. Vilket kan leda till 

isolering. 

- befinner sig i krisartade situationer. Missbruket och medberoendet är en kris, men ett 

avslöjande eller ett uppbrott kan också leda till olika typer av personliga eller familjära kriser 

för den medberoende. 

- lider av olika åkommor eller krämpor. Medberoendet kan ge sken av psykiska och fysiska 

sjukdomar samt olika former av stressymptom, utmattning och utbrändhet.  

 

Ahlzén (1997) belyser tydligast hur det är att vara medberoende och kvinna. Hon menar på att 

en medberoende kvinna eller hustru tar på sig en roll som alltiallo som försöker göra allting, 

men ändå inte får någonting gjort. Författaren framhåller också att för varje gång partnern är 

påverkad, sjunker den medberoendes självförtroende och det ökar hennes rädslor. Ahlzéns 

(1997) sammanfattar hur medberoendet påverkar hela kvinnans tillvaro genom kontroll, 

oundvikliga misslyckanden, lögn- och hemlighetsmakeri och även isolering för att undvika 

avslöjande.  

 

Det har även föreslagits att medberoende hos kvinnor skulle kunna ha ett samband med 

personlighetsstörningar, eller rent utav vara en egen personlighetsstörning som skulle kunna 

bedömas utifrån DSM- verktyget. Martin och Piazza (1995) studerade just detta och de fann 

att medberoende inte var en separat personlighetsstörning i kvinnan. De menar istället att 

kvinnligt medberoende är ett mönster av beteenden som kan visa på spår av eller likheter med 

olika personlighetsstörningar. De påpekar även att medberoendet kan beskriva 

copingbeteenden som uppstår i relation till den stress som orsakas av att leva med en 
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missbrukande person (Martin och Piazza, 1995). 

 

Ovanstående böcker och artiklar behandlar dock inte några könsskillnader kring medberoende 

och de flesta redogör för ett kvinnligt medberoende. Av min överblick att döma ter det sig 

ovanligt att inta en könsteoretiska utgångspunkt, men att forskningen sedan 1990- talet har 

börjat visat tendenser av detta. Dear och Roberts (2005) behandlade relationen mellan 

medberoende och maskulinitet samt femininitet. I undersökningen försökte de hitta 

associationer mellan medberoende och könsrollsidentifikation. De fann att fler kvinnor än 

män visade på external focusing (utåtvänd fokusering), en variabel som användes i deras 

undersökning. De förenade detta med en tanke om en form av missidentifikation hos 

kvinnorna. De menade att kvinnorna hade misslyckats med att identifiera sig med positiva 

maskulina roller som exempelvis självförtroende. Istället hade kvinnorna överidentifierat sig 

med de negativa feminina rollerna som beroende och ängslan. Favorni (1995) påpekar också 

att det finns ett samband mellan medberoende och roller samt att fenomenet kan definieras 

som en frånvaro av ”självigenkännande” och ett sökande av sin identitet genom utåtvända 

förhållanden. Cowen och Warren (1994) antog en liknande utgångspunkt och undersökte 

utifall den feministiska kritiken av medberoende stämde samt om kvinnliga stereotypa 

beteenden hade ett samband med medberoende. De fann att kvinnorna fick högre poäng på två 

av de åtta medberoendeskalorna som användes i undersökningen. Dessa skalor behandlade låg 

självkänsla och ansvar för andra. Författarna kom således fram till att det inte var en stor 

skillnad mellan kvinnor och män i medberoende men att kvinnor visar på fler karaktäristiska 

medberoendedrag än män. Cowen och Warren (1994) framhåller att sambandet mellan 

medberoende och könsroller baserades på de socialt efterlängtade aspekterna av femininitet 

och maskulinitet samt att kvinnliga beteenden är starkt associerade med 

medberoendebeteenden. Harkness och Cotrell (1997) lyfter också fram att medberoende i 

stort sett är ett resultat av den sociala konstruktion som sker utav könen. De menar även att ur 

en könsrollsbaserad synvinkel är det ofta mannen som är beroende och kvinnan som tar hand 

om samt förlitar sig på honom. Genom en sådan synvinkel ser det därför ut som att fler 

kvinnor blir medberoende än män. Vidare fann de i sin undersökning att medberoende inte är 

direktkopplat till typiska kvinnliga beteenden, men dock till olika negativa kvinnliga 

beteenden, hos båda könen.    

 

Under de senaste 20 åren har kritik mot medberoendebegreppet förekommit och feministiska 

inslag kan tydas i kritiken redan på 1980-talet. Den feministiska kritiken började med att 
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feministiska författare kunde se likheter mellan medberoende och den kvinnliga rollen 

(Cowan och Warren, 1994). Delar av kritiken riktar sig mot att ordet fått en bredare 

användning och att det omfattar andra medberoenden än endast det till substansmissbruk samt 

mot att termen endast appliceras på kvinnor (Cowan och Warren, 1994). Andra menar dock 

att det bara ser ut så då de flesta missbrukarna hittills har varit män (Favorni, 1995). 

Kritikerna menar att termen bör klargöras eller bytas ut.  De feministiska kritikerna lyfter 

fram att termen beskyller kvinnor för att ha anammat en roll som tidigare var sedd som 

normativ och normal. De framhåller även att återhämtandet från medberoendet är kränkande 

för kvinnan då det handlar om att erkänna sig vara hjälplös i förhållandet till missbruket och 

att detta är en sjukdom (Harkness och Cotrell, 1997). Annan feministisk kritik menar att 

konceptet inte lyfter fram det rådande patriarkatet som finns i hemmen, utan istället skyller på 

att kvinnan valt en fel partner och att hon även upprätthåller hans missbruk. Slutligen anser 

kritikerna att medberoendekonceptet bortser från och ignorerar de ekonomiska, politiska och 

sociala makter som ofta är orsaken till många kvinnors problem (Cowan och Warren, 1994). 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 GENUSTEORI ELLER GENUSPERSPEKTIV? 

Det är svårt att sätta ord på om det finns en genusteori eller ett genusperspektiv. Jag skulle 

påpeka att genusteori grundar sig på olika idéer om hur samhället är uppbyggt kring kön och 

genus. Min mening är att genusteori beskriver olika synvinklar till varför det finns skillnader 

mellan könen på flera nivåer i samhället. Den skildrar hur olika system, kontrakt, roller och 

rutiner bidrar till att dela in människan i skilda könsbaserade läger. Den belyser vilka följder 

grupplägringen haft och även de följder den kan få samt hur det påverkat och påverkar 

människan. Genusteori är i min mening, följaktligen ett samlingsnamn för olika perspektiv på 

könsojämlikheten och skapandet av genus. Holmberg (2005) exemplifierar att 

genusperspektivet är ett verktyg för att kunna se hur människor förhåller sig till andra med 

makt och även för att kunna granska olika relationer och hierarkier inom sociala grupper.  

 

4.2 GENUSSYSTEMTEORI 

Genusbegreppet används på olika nivåer och termen kan beteckna olika slags vardagliga 

göromål som ofta genomförs utifrån en grundläggande föreställning om könsbaserade 

olikheter. I de flesta fall sker detta undermedvetet. Genom historien har 

genuskonstruktionerna skiftat och de ser olika ut i olika samhällen och kulturer. Hittills har 

genus skapats i relationer där män och kvinnor haft olika tillgång till makt och övriga 
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förmåner (Magnusson, 2003). Yvonne Hirdmans förklaring av genussystemen belyser detta 

och uppsatsen tar avstamp i hennes teori. Grunden till analys fäster sig således i uttryck som 

könsmaktsordning, genusperspektiv, könsroller och patriarkat. Nedan följer ett försök till en 

sammanställning av milstolparna inom genussystemteorin. 

 

4.2.1 Genussystemet 

Genussystemet är ingen teori utan ett begrepp som används inom antropologin för att beskriva 

könens olika förhållanden. Genussystemet är förutsättningen för att de politiska-, 

ekonomiska- och sociala ordningarna skall existera. Systemet kan sägas vara en 

ordningsstruktur av könen som bygger på att hålla isär könen i två olika grupper samt att utgå 

från att mannen är normen. Det rör sig om dikotomi och hierarki. Dessa två går hand i hand 

då det är genom isärhållningen av könen som den manliga normen blir legitim. Via 

genussystemet identifierar och orienterar sig människan och därför formas hon också av det. I 

denna genusformatering finns det två drag som utmärker sig och det är att mannen inte kan 

föda barn samt att mannen är det positiva och kvinnan det negativa. Genussystemet är till 

synes ett bakomliggande tankesätt som människan föds in i och som sedan skapar henne. I 

genussystemet råder en så kallad genusordning för hur människan skall vara. I processen är 

även kvinnorna medhjälpare (Hirdman, 2007).  

 

4.2.2 Genuskontrakten 

I genussystemet finns kontrakt, en sorts oskrivna lagar, om hur kvinnor och män bör uppföra 

sig mot varandra i olika situationer. Kontrakten ärvs från generation till generation och på så 

vis hålls genussystemet vid liv. Hirdman (2007) framhåller att kontrakten är en slags 

ömsesidig föreställning om hur det skall vara. Systemet är den process i vilken ny hierarki och 

segregering mellan könen skapas och fortgår. Hon menar vidare att i genuskontrakten föds 

föreställningarna om manligt och kvinnligt och det är även där som de stereotypa 

genusrollerna förstärks (Hirdman, 2003).  

 

Hirdman (2003) lyfter främst fram en form av genuskontrakt, Det stereotypa genuskontraktet. 

Detta är ett grundkontrakt, en nedärv och styrd form av könens förpliktelser, rättigheter och 

skyldigheter, som ett “bör” mellan dem. Här är det förhållandet mellan man och kvinna som 

styr deras sociala tillhörighet i samhället. Det vill säga hur mannen sörjer för kvinnan och hur 

hon sköter barnafödandet. Kvinnans öde är att föda barn och hennes biologiska funktion 

bestämmer vart hon hör hemma. Hennes biologi får svara för vart hon har sin sociala plats, i 
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hemmet. Det stereotypa genuskontraktet har sin grund i det som utgör båda könens längtan, 

att få spendera många lyckliga år tillsammans, men samtidigt skapar detta en snedvriden 

formning av båda könen. 

 

Utav det stereotypa genuskontraktet följer både begränsningar och möjligheter för könen. De 

är båda således tyngda och gagnade av kontraktet, dock inte i samma utsträckning. Kontraktet 

anför att han är skyldig att sörja för henne och att hon är skyldig att lyda samt älska honom. 

Kvinnan är i detta avseende en hjälpreda och ett sexuellt ting som skall behaga och tjäna sin 

make. Å ena sidan blir hennes skyldighet att finnas till hands både som kropp och kön, som 

kropp och barnbehållerska samt som kropp och arbetsdjur. Å andra sidan kan hans skyldighet 

att försörja och beskydda utgöra en ständig risk för att upplevas som tyrann, martyr eller 

överbeskyddare.  Det stereotypa genuskontraktet är förutsättningen för att den genusbundna 

rationaliteten skapas och till varför upprepningen samt bekräftelsen av “naturens ordning” 

sker (Hirdman, 2003).   

 

På 1950-talet började dock detta genuskontrakt ifrågasättas. Kvinnorna i Sverige började 

förvärvsarbeta och blev på så vis dubbelarbetare, vilket ledde till att de inte hann med alla sina 

sysslor i hemmen. Kraven på jämställdhet ökade och därtill skapades ett nytt genuskontrakt, 

jämställdhetskontraktet. Det här kontraktet ifrågasatte de gamla rådande genusstereotyperna 

och målet var att det skulle råda likhet mellan könen. Ord som könsroll blev vanligare på 

agendan och en vision om en könsrollsfri människa växte (Hirdman, 2003). Tiden har främst 

präglats av två övervägande genuskontrakt. Än idag präglar genuskontrakten vårt skapande av 

kön och föreställningen om delade kön är ännu inte utdött. Stereotyper skapas fortfarande 

inom olika områden, exempelvis utbildning, och sanningarna om könen har bara bytt skepnad 

(Hirdman, 2003 och 2007). 

 

4.2.3 Erfarenhetsbilder 

I likhet med Hirdmans genuskontrakt beskriver Johansson (2001) vad hon kallar 

erfarenhetsbilder. Erfarenhetsbilderna verkar som ett maktverktyg och inte som en oskriven 

lag, men erfarenhetsbilderna har ungefär samma oskrivna och övergripande genomslagskraft. 

Maktverktyget kan användas av sociala grupper för att kräva eller ifrågasätta samhällsmakten. 

Erfarenhetsbildernas uppgift är följaktligen att bistå sociala gruppers maktposition eller 

maktsträvanden. De kollektiva erfarenhetsbilderna skiljer sig från teorier då de är mindre 

uttalade. Erfarenhetsbilderna kan sägas ligga på en mer nära, vardaglig och omedveten nivå 
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än vad teorierna gör. Bilderna kan även vara individuella eller kollektiva och de skildrar 

människans olika verklighetsuppfattningar (Johansson, 2001). Det liknar vad Hirdman menar 

att genuskontrakten bidrar med. Det mest intressanta och de tydligaste sambandet mellan 

Johanssons kollektiva erfarenhetsbilder och Hirdmans genuskontrakt synliggörs då Johansson 

(2001) beskriver att det finns kollektiva erfarenhetsbilder av sociala könsroller i alla 

samhällen. Dessa kollektiva erfarenhetsbilder kan både utmana och stödja könsroller samt den 

redan ordnade maktfördelningen. De kollektiva erfarenhetsbilder som stöttar den bestående 

maktrelationen kallar Johansson (2001) för egenskapstänkande erfarenhetsbilder och det 

centrala i detta tänkande är att det finns egenskaper som är relaterade till kön. 

Maktordningstänkandet är istället de erfarenhetsbilder som ifrågasätter maktstrukturen mellan 

könen. Huvudinnehållet i detta tankesätt är att det finns en skillnad mellan mannen och 

kvinnan som är skapad av intresse. Mannen har inte något intresse i jämlikheten då han kan 

förlora på den och därför finns det ojämlikheter.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Johansson (2001) menar att könsmaktsordningen 

grundar sig i de kollektiva erfarenhetsbilder som finns, samt i hur omsorgsarbetet fördelas i 

samhället. Bevarandet av könsmaktsordningen och ojämlikheten har fäste i att kvinnorna utför 

det samhällsnödvändiga omsorgsarbetet och det begränsar hennes handlingsutrymme. I 

svagare könsmaktsordningar har de konkurrerande och maktordningstänkande 

erfarenhetsbilderna större chans att utvecklas, vilket i sin tur kan skapa förändring i 

könsmaktsordningen.  

 

4.3 VIDGAD FÖRSTÅELSE AV GENUSORDNINGEN 

Tidigare nämndes att det råder en form av genusordning i genussystemet. Denna 

genusordning ingår som en del av genussystemet och den understöds av vissa faktorer som 

även är delar i den generella genusteorin. Därför är det av vikt att överskådligt presentera 

dessa för att vidga förståelsen av genussystemteorin. 

 

4.3.1 Underordningar 

Hirdman återberättar i boken Påminnelser - om kvinnors liv i Sverige (1995) hur en kvinnans 

liv kunde se ut i början på 1900-talet. Boken bygger på kvinnornas egna berättelser och 

Hirdman (2007) säger sig kunna tyda ett gemensamt drag i kvinnornas livshistorier. Det hon 

syftar till är underordningar, en speciell kvinnostatus. Hirdman (2007) beskriver att 

underordningarna grundar sig i mönster som KvinnoKroppen, Pappa Patriark, Att tjäna piga, 
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Att gifta sig, Våldet m.m. Hon skriver hur kvinnokroppen och det som kom med den 

(menstruation och sex) var något tabubelagt, hur fadern i huset ofta hade stor makt och hur 

bröderna favoriserades då de också var män. Hirdman (2007, 1995) återberättar hur kvinnor 

flyttade från sina barndomshem för att tjäna piga i andras hus för småsummor och utan visad 

uppskattning. Beskrivningarna skildrar hur giftermålet var likställt med att vara kvinna, utan 

en man var hon inte en värdig kvinna och frun skulle inte arbeta för då kunde hon inte vara en 

god mor. Våldet i hemmen var inte alltid praktiskt utövat men känslan av en våldsmakt från 

fadern, broder eller mannen var ofta tydlig i berättelserna.  

 

Till detta hör även andra mönster som skapat kvinnans underordning. Det första handlar om 

ett isärhållande av könen. Dessa isärhållande mönster är inte kvarlevor utan är i hög grad 

nyskapta. En kvinna kan idag få beröm för att hon utför vissa sysslor som en man, att hon 

t.ex. kör bil på ett manligt sätt, vilket är positivt. En man som bryter sitt “manliga mönster” 

och utför så kallade kvinnojobb får inte beröm och under alla omständigheter bör dessa jobb 

endast utföras under vissa former, gärna som straff, hån eller förnedring (Hirdman, 2003). 

Isärhållandets mönster definierar olikheterna för könen och vad som är positivt, respektive 

negativt. Hirdman (2003) lyfter fram att när en kvinna går över gränsen till att göra 

“mansgöra”, måste hon förändra sig. När en man däremot skall utföra kvinnogöromål, måste 

dessa föremål eller områden förändras. I samband med isärhållandets frambringas det andra 

mönstret i underordningen, föraktet. Det rör sig om en syn av att det är skamligt att göra 

kvinnosaker. Föraktet mot kvinnan har associationer till hennes kropp. Då kvinnokroppen är 

förknippad med sexualiteten känner männen ett raseri över att behöva vara beroende av denna 

kvinnliga kropp. Hirdman (2003) framhåller ett tredje mönster som skapar underordning. 

Detta mönster handlar om ett skapande av maskulinum. Genom tiderna har mannen lyfts fram, 

som hjältar, förebilder samt som idoler och ofta hyllas de på den publika arenan. Författaren 

menar att produktionen av ett maskulinum inte är en liten del i kulturproduktionen, utan utgör 

en av de viktigaste delarna. Det råder en ordning i samhället som är ordnad för och skapad av 

män som kallas för genusmönster, där kvinnan är den underordnade (Hirdman, 2003). 

 

4.3.2 Han- tid och Hon- tid 

Tittar vi bakåt i den moderna historien kan vi dela in tiden i vad Hirdman (2007) kallar för 

Hantid och Hontid. Tiden är vad som skapat och vad som än idag bygger upp vårt samhälle i 

strukturer. Hirdman (2007) menar att när 40-timmarsveckan slog igenom skapades ett nytt 

samhälle som fokuserade på åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn. 
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Det nya moderna samhället kretsade kring denna 40-timmarsvecka, skapad av och för 

arbetarna, d.v.s. männen. Samhället byggdes upp efter honom och en form av hantid 

existerade (Hirdman, 2007). Men vad är då hontid? I samband med att samhället kretsade 

kring hantiden uppstod funderingar på vad kvinnan gjorde hemma. Hennes arbete var diffust 

samt obetalt och kunde inte mätas i tid. Kvinnorna klumpades ihop i kategorier som 

hembiträden och husmödrar. Hirdman (2007:98) skriver; “Att inordna så många olika 

sociala kategorier av kvinnosituationer (oavsett klass t. ex.) avspeglar kvinnounderordningen 

och kan överhuvudtaget förstås som en metod att underordna: att klumpa samman, att inte 

differentiera.” Då kvinnans uppgifter i hemmet inte kunde mätas i tid kunde de heller inte 

vara förnuftiga. Resultatet blev att kvinnorna skapade egna rutiner för vad som skulle göras i 

hemmet för att rationalisera hemarbetet, för att få det att betraktas som ett yrke. En 

redovisning av vad som skedde hemma och att hemarbetet sågs som ett yrke blev ett första 

resultat av hantiden (Hirdman, 2007). Hontiden är den tiden som har kretsat kring kvinnorna 

och deras göromål. De göromål som samhället inte har kunnat förstå och de göromål som inte 

värderats lika högt. 

 

Efter andra världskriget behövdes kvinnorna dock ute på arbetsplatserna till följd av bristen på 

arbetskraft och kvinnorna gav sig ut på arbetsmarknaden. Eftersom att husmorarbetet blivit 

accepterat som yrke hade kvinnorna under denna tid således dubbelarbete - hemmet och yrket. 

Kvinnorna kunde inte hinna med sina sysslor och på 1960-talet problematiserades 

dubbelarbetet på öppet fält och jämlikhetsbegreppet slog igenom. Kvinnan och mannen skulle 

vara jämlika, även i tid och således började hantiden även gälla kvinnan. Samhället bestämde 

att de skulle bistå med kollektiva lösningar och sköta vad hemmen och kvinnorna tidigare 

skött, för att kvinnan skulle kunna heltidsarbeta. I praktiken började kvinnorna inte 

heltidsarbeta utan de flesta valde istället deltidsarbete. Till det ironiska hör att kvinnorna fick 

arbeten som skolmålsbiträde, förskolelärare eller sköterskor. Den moderna hontiden hade 

intagit sin plats (Hirdman, 2007). Ännu in på 2000-talet kan vi se denna skillnad, främst i 

arbetarfamiljer, där kvinnan ofta arbetar deltid och mannen heltid. Följaktligen lever det 

stereotypa genuskontraktssituationen kvar (Hirdman, 2003). 

 

5. RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras de resultat som framkommit av intervjuerna. Resultaten har 

strukturerats utefter huvudområden som plockats ut ur intervjuerna och sedan har dessa delats 

upp i två avsnitt; ett som berör beteenden i medberoende och ett som rör vid kön och genus. 
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Längre fram följer ett analyskapitel då resultaten belyses och diskuteras med hjälp av 

genussystemteorin samt tidigare forskning. 

 

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

De tre intervjuade personerna kommer från samma medelstora stad någonstans i Sverige. 

Kvinnorna har uppsökts via besök på självhjälpsgrupper för anhöriga till alkoholmissbrukare 

och de har själva fått avgöra om de vill medverka i underökningen. 

 

5.1.1 Louise 

Louise är 51 år gammal och arbetar inom omsorgen. Hon har vuxit upp kring en och samma 

stad och hon tycker sig haft en trygg uppväxt med sin mor och far samt fyra syskon. Louise 

har tre barn, varav ett är i livet och Louise är idag ensamstående mamma till sin 19-åriga 

dotter. Tidigare bodde Louise tillsammans med en man som missbrukade alkohol, men de 

skilde sig för cirka sex år sedan.  På fritiden gillar Louise att röra på sig och intressen är 

fritidsbostaden, naturen och att utöva någon fysisk aktivitet. Louise arbetar mycket med 

självutveckling i självhjälpsgrupper och i olika föreningar. Hon anser att det är viktigt att 

sådana grupper finns i samhället så att andra kan få den hjälp hon saknade i sina 

krissituationer. Louise anser att hennes uppgift i dagsläget är att ta ansvar för sig och se till att 

hon mår bra. 

 

5.1.2 Margareta 

Margareta är 62 år gammal och hon arbetar som administratör på ett större företag och där har 

hon arbetat sedan många år tillbaka, men inom olika yrkesprofessioner. Jag får uppfattningen 

av att Margareta trivs bra på jobbet och hon säger att hon ser sig själv lite som en “morsa” 

där, i positiv benämning. Margareta växte upp hos sin mormor men flyttade tillbaka till sin 

biologiska mor i tonåren. Hennes mor bodde tillsammans med en alkoholiserad man, vilket 

medförde att Margareta flyttade vid 17-års ålder. Således har hon flyttat mellan några olika 

städer i Sverige och på en utav resorna träffade hon sin man. För tillfället bor makarna 

tillsammans som vanligtvis bor separat. Deras gemensamma son bor också tillfälligt hos dem. 

Margareta och hennes man har varit gifta i 40 år och under den gångna tiden har maken 

utvecklat alkoholism. Margareta beskriver sin situation hemma som något kaotisk. 

Omständigheterna har gjort att Margareta inte har särskilt mycket tid över för intressen, men 

en stor hobby är att “lägga spel” på datorn. Om Margareta hade fått vara sin högre makt hade 

hon önskat sig ett lite lättare liv. 
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5.1.3 Ingrid 

Ingrid är 47 år gammal och är sjukskriven. Tidigare arbetade hon på ett dokumentföretag, 

men nu passar hon på att läsa en distanskurs i beroendepsykologi. När utbildningen är klar 

kommer hon att kunna arbeta som alkoholterapeut. Ingrid är uppvuxen på landet med sin mor, 

fyra syskon och med en far som missbrukade alkohol. Hennes uppväxt kretsade mycket kring 

att ta hand om syskonen samt att hjälpa mamma. Vid 20-års ålder flyttade Ingrid hemifrån och 

som hon själv beskriver det “direkt ihop med en ny alkoholist”. Ingrid levde tillsammans med 

honom i 18 år och tillsammans fick de tre barn.  De tre barnen är nu utflyttade, men en dotter 

bor tillfälligt hemma, annars bor Ingrid ensam. På fritiden bemödar sig Ingrid ta några 

promenader med hunden och hon försöker plocka de positiva bitarna i livet. Ingrid anser sig 

vara ganska frisk, men sammanfattar sitt liv som 43 år av medberoende i ett grått töcken. 

 

5.2 INTERVJUER 

Utifrån helhetsanalysen har jag betraktat intervjuerna och i helheten kan tydliga beteenden 

och mönster hos de tre kvinnorna urskiljas. Nedan presenteras dessa beteenden och känslor 

utifrån egna tolkningar och med understöd av citat från intervjuerna.  

 

5.2.1 Beteenden och känslor hos de medberoende kvinnorna 

Det första beteendet som tydligt kan urskiljas ur respondenternas berättelser är behovet eller 

viljan att hjälpa, sköta och ta hand om en annan person. Samtliga kvinnor berättar på olika sätt 

hur de haft ett omhändertagande sätt, hur de velat hjälpa och hur de pysslat om alkoholisten. 

Ingrid berättar till exempel hur hon vid 4-års ålder fick sitt första syskon och redan efter ett år 

började hon diska, byta blöjor, koka välling m.m. Pappan som var alkoholist hjälpte inte till 

hemma och Ingrid säger: “Det handlade om att ta hand om flocken av småsyskon och tassa 

för att inte göra pappa upprörd”. Till viss del beskriver kvinnorna även hur de sökt sig till 

personer med problem eller hur de är bra på att lyssna samt behålla hemligheter eller 

liknande. Margareta förklarar: “Jag tror jag är lite ‘morsig’. Jag tror jag varit en 

omhändertagande person. Under åren har jag haft personer som kommer till mig och lämnar 

förtroende. Det är väl kanske det här som jag säger är att vara lite “morsig” och andra 

kanske känner att de kan lita på mig och anförtror sig då till mig. Jag tycker ju om att prata 

själv, men samtidigt kan jag vara tyst när det behövs och jag är bra på att behålla 

hemligheter”.  

 

Under intervjun med Louise frågade jag om hon definierade sig som en person som sökt sig 
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till problem och velat hjälpa. Hon svarade: “Ja, jag tror jag har varit så och att jag haft en 

förhöjd toleransnivå. Konstigt nog har folk alltid sagt till mig att du som är så lugn och trygg 

och stark”. Vidare berättar Louise hur hon haft ett “problembarnssug” och att hon velat hjälpa 

andra hela tiden. “Jag har alltid varit ensam och har inte sett mig själv utan bara hjälpt 

andra“. Många liknande citat framkommer i kvinnornas berättelser och medföljande dessa 

beteenden berättar de även hur de inte kunnat be andra om hjälp, inte har bra självkänsla eller 

självförtroende. Hur de prioriterat andra framför sig själva och satt sig själv åt sidan, inte känt 

efter samt hur de försökt vara starka. Margareta säger; “Jag tror inte att jag har något 

jättebra självförtroende och att det kommer från min uppväxt och uppfostran“. På en fråga till 

Ingrid om vad hennes kvinnoroll i samhället är svarar hon: “…jag ska vara stark och jag ska 

klara mig själv”.  

 

Kvinnorna i intervjuerna har levt tillsammans med en alkoholist under längre perioder och 

berättelserna återger en situation av hemligheter och isolering samt förnekelse. Louise 

uttrycker att hon inte hade så många vänner kvar efter en period ihop med alkoholisten och att 

ingen annan kunde se. Hon säger: ”…om man säger så hade alla mina vänner flyttat ut, det 

hade han sett till. vidare förklarar hon hemlighetsmakandet: ”Det hör ju också till den här 

anhörig sjukdomen att du döljer och döljer och döljer”. En fråga som ställdes under 

intervjuerna behandlade varför kvinnorna stannat kvar från första början. Louise säger att hon 

inte såg, inte förstod och inte ville förstå, men också att hon var kär. Ingrid berättar att hennes 

bror påpekat för henne att hennes nye sambo var ”duktig på att dricka”, men Ingrid förklarar 

att hon inte lyssnade till det. Jag frågade henne hur det kom sig att hon gjorde det valet och 

hon svarade att ”Ja, jag såg inte, egentligen… jag ville inte. Jag fokuserade på annat som var 

bättre”. Vidare undrar jag vad det var som gjorde att hon slutligen lämnade sin man. Ingrid 

säger att det var hennes pappa som påpekat att hon inte hade det lätt och att hon borde lämna 

sin man. ”…för mig hade det varit innan, att mamma hade stått kvar vid pappa, men det här 

var liksom… Ok, jag hajar”. Det blev som ett godkännande från hennes pappa, att det var 

beviljat att lämna en alkoholist. Margareta uttrycker sig liknande då vi talar om första signalen 

till hennes makes alkoholism. Hon säger: ”…det var inte alarmerande och jag tror att jag 

börja blunda för det redan då“ sedan fortsätter hon “Om jag tittar på mig själv med andras 

ögon så kan jag inte begripa varför jag är kvar. Jag förstår det inte själv”. Det ter sig 

följaktligen att kvinnorna har eller har haft svårt att lämna sina män. 

 

I intervjuerna talar kvinnorna också om krav på sig själva och känslan är att de gjort vad de 
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trott har förväntats av dem. Kraven har inte varit uttalade från andra, men att de har haft krav 

på sig själva. Ingrid uttrycker som svar på en fråga kring förväntningar under uppväxten. “Det 

var inga förväntningar från andra, men jag hade dem kraven på mig själv”. Över kvinnornas 

berättelser återspeglas även en känsla om att det funnits en rädsla för våld. Ingrid beskriver att 

hennes far kunde bli våldsam när han drack och hon lyfter fram hur mycket av barndomen 

rörde sig om att tassa på tå. Louise berättar också hur hennes man hade blivit våldsam vid ett 

par tillfällen. Hon säger: ”En gång hällde jag ut en flaska i slasken och det var då jag åkte på 

ordentligt med stryk, så det gjorde jag ju inte om. Man lär sig ju vad som är farligt att göra 

med en alkoholist“. 

 

5.2.2 Kön och genus sett ur de medberoende kvinnornas perspektiv 

När det gällde kvinnornas syn på könsroller, det vill säga manligt och kvinnligt kunde även 

klara likheter upptäckas. Gemensamt för de tre parterna är att de är ense om att det finns 

manliga och kvinnliga roller. Å ena sidan uttrycker de på olika sätt att skolan och uppfostran 

troligen är vad som skapat dessa roller, men att de å andra sidan inte själva har känt av denna 

formering. Vidare menar de att gränserna och reglerna däremot avgjorde hur de skulle vara. 

Gemensamt antyder kvinnorna också att de tror sig se en förändring av de manliga och 

kvinnliga rollerna, men att det till synes kommer ta några decennier till innan mannen och 

kvinnan är jämställd. På en fråga om förväntningar som finns och fanns på flickan eller 

kvinnan svara Louise: “Det var världen utanför min familj som ställde dessa krav på kvinno- 

och mansroll, på hur man skulle vara. Det var samhället som förväntade sig det”. Margareta 

uttrycker det istället att förväntningarna fanns “…och som liten så var förväntningarna då att 

man skulle vara tyst, snäll och helst söt. Sen var ju det här att vara duktig i skolan“. Hon 

menar vidare att det är någon form av prägling som skapar könsrollerna. Förväntningarna på 

en flicka handlade, enligt intervjupersonerna, om att vara söt, tyst, snäll, duktig i skolan, sitta 

rätt och få bra betyg med mera. Louise framhåller skillnaden mellan flickor och pojkar i 

klädseln. Hon menar att flickorna inte hade samma rörelsefrihet som pojkarna och att 

flickkläderna begränsade henne. Ingrid uttrycker att det fanns förväntningar och skillnader 

mellan könen och säger: “…det här med att ta hand om syskonen ligger på en tjej, brorsan 

gjorde de andra sakerna, mer mekaniska”. För att sammanfatta vilka 

kvinnorollsförväntningar som kvinnorna talat om vill jag hänvisa till ett citat från Margaretas 

intervju. Hon sa: “På något sätt så ska kvinnorna vara lite mer helgonlik”. 

 

I berättelserna går det även att tyda vad kvinnorna tycker att könsrollerna representerar. 
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Kvinnorna anser att könsrollerna skiljer sig åt i samhället utefter förmåga att styra och att ha 

makt. De uttrycker vidare att männen har det lite lättare för sig med den gamla mansrollen 

som hänger kvar samt att de ofta har lättare att styra. När det gäller den kvinnliga rollen 

handlar det om att omhänderta och att omvårdnaden ligger på henne samt att hon har högre 

krav på sig själv. Ingrid uttrycker: “I min generation så ligger den här omvårdnaden på 

kvinnan, det finns inte alls samma krav på omvårdnad hos mannen”. Jag frågar vidare vad 

omvårdnaden inneburit och vad den omfattat. Hon svarar: ”Ehhhh?? Hem, hushåll och barn. 

Att serva gubben faktiskt, att finnas till hands. Jag har aldrig kunnat ta för givet att jag ska ha 

samma service tillbaka”. Fortsättningsvis frågade jag henne om mannens roll och hon 

förklarar: ”…numera så försörjer han ju inte lika mycket. Försörjningsbördan ligger ju 

fördelat förutom då när barnen är små, då kvinnan ofta är mammaledig. Men jag har sett att 

många pappor idag gladeligen tar ut sin ledighet”. Vidare sa Ingrid att ”…tidigare har det 

varit så att mannen haft de lite tyngre rollerna, men nu finns det faktiskt kvinnor som också 

kan vara tuff och stark. Men till viss del finns rollerna fortfarande kvar”. Margareta menar i 

sin berättelse att kvinnorna fått ta mer skit i samhället och att hon som kvinna tagit på sig den 

vårdande rollen. Hon förtydligar detta genom att förklara hur hon tror att kvinnor lättare 

vårdar. “Det är lättare för kvinnor att gå in i den vårdande biten mer än vad män gör 

åtminstone tror jag att det, men vet inte om jag har belägg för det. Men det kan man ju se 

även i yrkesval. Det finns fler kvinnliga sjuksköterskor, det finns inte så många manliga 

sekreterare just den här vårdande biten är en rätt så stor skillnad i samhället“. Vidare säger 

Margareta: ”Sen är det väl det här att min pappa också söp och att det är lätt att präglas med 

det här att ta hand om. Och det fortsätter på något sätt“. Hon menade på att det fortsätter i 

och med hennes mans alkoholism och att hon har varit en omhändertagande person för länge. 

Louise påpekar att den största skillnaden mellan män och kvinnor som hon kan känna av är att 

kvinnan har lägre löner samt att hon som kvinna inte kan ta sig samma frihet som en man, på 

till exempel jobbet. Hon fyller i och menar på att det var nog samma sak när hon var barn. 

Den typiska kvinnorollen sammanfattar Louise så här: “Ja det är ju det här, det lugna liret 

och gubben får sköta det som kräver lite fysiks aktivitet“ och hon påpekar vidare att detta inte 

är av intresse för henne.  

 

Både Ingrid och Louise uttrycker hur de vet att de kan klara sig själva och de menar på att de 

är lite dubbelsidiga i sina könsroller. Vid ett tillfälle beskriver Louise hur hon fått hjälpa sina 

väninnor med, vad hon kallar “manliga göromål”, att skotta snö, byta proppar eller byta däck 

på bilen. Vid ett annat tillfälle i intervjun nämner hon att hon kanske var lite av en 
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“pojkflicka” som liten. Ingrid framhåller att hon tycker att hennes maskulina del är starkare 

och hon tror att hon hade kunnat vara mer kvinna om hon inte varit medberoende. Ingrid 

menar att den manliga delen handlar om att inte fråga om hjälp och kunna ordna allting själv. 

Hon tror att kvinnor kanske är lite mjukare i sättet och vågar be om hjälp lite oftare. Några 

kvaliteter som hon uttrycker sig känna avsaknad från. 

 

Respondenterna uttrycker även att medberoendet gjort att de kanske fått en skev bild av män. 

Till exempel uttrycker Louise tydligt att “Det här beteendet har ju jag då bara sätt hos män 

så hos mig skapar det ju en väldigt skev bild av män och deras förmåga“. Ingrid beskriver hur 

hon tänker att hennes uppväxt med en alkoholiserad pappa och det här med att passa opp på 

mannen kanske är fel. Hon säger: “Med tanke på den uppväxt jag har haft så var det ju 

självklart att ha det så, det var ju kanske inte som i den normala familjen”. Margareta säger 

inte klart att medberoendet förvridit hennes bild av män, men att det kan ha präglat henne till 

att bli en omhändertagande person. 

 

6. ANALYS 

I detta avsnitt följer en analys av de sammanställda resultaten som presenterats ovan. 

Avsnittet är indelat i två stycken där det första partiet kopplar intervjuerna till tidigare 

forskning kring medberoende och den andra delen binder samman genussystemteori och 

intervjuresultat.  

 

6.1 TIDIGARE FORSKNING KOPPLAT TILL KVINNORNAS BESKRIVNINGAR 

I sammanställningen av intervjuerna presenterades olika huvudområden som respondenterna 

nämnt. Områdena berörde bland annat behovet och viljan att hjälpa, att söka sig till problem 

eller personer med problem, att inte be om hjälp och vara stark, att sätta sig själv åt sidan och 

prioritera andra framför sig själv, att förneka och hemlighålla samt att leva under hotet om 

våld. Kvinnornas berättelser om sina liv som medberoende skulle kunna sammanfattas som 

utmärkande för medberoende och beskrivningarna liknar den tidigare forskningens resultat i 

mångt och mycket. Med hjälp av Dear och Roberts (2005) fyra grundelement i medberoendet, 

external focusing, self-sacrifising, interpersonal control och emotional suppression kan några 

av dessa likheter urskiljas. Kvinnorna har beskrivit att de satt sig själva åt sidan och prioriterat 

andra, vilket är vad grundelementet external focusing syftar till. Detta kan även kopplas till 

grundelement nummer två, self-sacrifising, vilket också avser att betona hur den medberoende 

sätter sig själv åt sidan och offrar sin tid och sig själv för någon annan. Under intervjuerna har 
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kvinnorna även uttryckt att de har mindre bra självförtroenden och att de försökt vara starka. 

Det kan kopplas till det fjärde grundelementet, emotional suppression, som handlar om att 

förtrycka sina egna känslor och kanske även att inte känna sig värd andra människors tid eller 

hjälp. Kvinnornas berättelser visar på att de till stora delar har fokuserat på andra än sig 

själva. Dear och Roberts (2005) kom fram till ett liknande resultat i sin undersökning, då de 

fann att fler kvinnor än män visade på external focusing. Varför kvinnorna fokuserat på andra 

än sig själva kan ha sin förklaring i deras självförtroende. Favorni (1995) framhåller att det 

kan finnas ett samband mellan medberoende och ett sökande av identitet genom andra.  

 

Utav intervjuresultaten att döma går det att lägga märke till hur respondenterna beskrivit flera 

karaktäristiska medberoendedrag och övergripande sett kan det sägas att de berör 

huvudområden som jag sammanställt av den tidigare forskningen. Kvinnorna beskriver till 

stora delar Kontroll, förnekelse/flykt, Lojalitet/hemlighet, Kris och Sjukdom i olika former. 

Ahlzén (1997) har också beskrivit detta och i resultaten tycks många likheter mellan 

kvinnornas berättelser och det författaren framhållit kunna tydas. Ahlzén (1997) skriver att 

medberoendet påverkar hela kvinnans tillvaro genom kontroll, oundvikliga misslyckanden, 

lögn- och hemlighetsmakeri och även isolering för att undvika avslöjande. På samma sätt 

skulle kvinnornas berättelser kunna tolkas och sammanfattas. 

 

Det centrala i denna analys är dock hur kvinnorna sett på sig själva som kvinnor samt hur de 

tolkat sin tillhörighet och sin roll utifrån sitt kön. Detta är intressant att belysa för att kunna se 

eventuella kopplingar mellan könstillhörighet, genus och medberoende. De intervjuade 

kvinnorna var alla ense om att det fanns manliga och kvinnliga roller och de trodde att 

uppfostran samt skolan var skaparna av rollerna. Samtidigt kunde de dock inte känna av ett 

aktivt eller påträngande skapande av deras egna kvinnoroll. Till stora delar menade de att 

förväntningar och regler avgjorde hur de skulle vara. Utifrån den tidigare forskningen tycker 

jag mig kunna se likheter mellan de förväntningar som fanns/finns på flickan med typiska 

medberoendedrag. När en flicka är söt, tyst och duktig respekterar hon inte bara andra, utan 

hon är även andra personer till lags och hon får indirekt veta att hon inte får ta för mycket 

plats i vardagen. Det kan liknas vid hur en medberoendes vardag ser ut. Ta exempelvis Ingrid 

som beskrev hur hon och syskonen tassade på tå för sin far för att inte göra honom upprörd 

samt hur hon beskrev att en kvinnas ofta roll handlar om att serva maken. 

 

Cowan och Warren (1997) menade att medberoende hade kopplingar mellan de socialt 
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efterlängtade aspekterna av femininitet och maskulinitet, vilket även kan märkas i denna 

undersökning. Undermeningen är att förväntningar och socialt efterlängtade aspekter har en 

koppling till varandra, där gränsen mellan dem är hårfin. Är det förväntningarna på könen 

som skapar de efterlängtade aspekterna av könsrollerna eller är det tvärtom? Kvinnorna hade 

förväntningar på sig själva och de grundade sig i något. Omvärlden kan ha skapat socialt 

efterlängtade roller vilka kan ha återspeglats sig i de förväntningar som kvinnorna kände av. 

Harkness och Cotrell (1997) påpekar att medberoende kan vara ett resultat av den sociala 

konstruktionen av kön. I sin undersökning framhöll de dock att medberoende inte var 

direktkopplat till det kvinnliga könet, men till de negativa kvinnliga beteenden som 

uppmärksammades. Även denna aspekt går att uttömma ur undersökningen då kvinnorna 

beskrivit typiska medberoendeegenskaper hos sig själva, som i sin tur kan tolkas vara 

förbundna med negativa kvinnliga beteenden. Som exempelvis extrem kontroll, 

omhändertagande och förnekelse av egna känslor.  

  

6.2 GENUSTEORI KOPPLAT TILL KVINNORNAS BESKRIVNINGAR 

Genussystemsteorin grundar sig i tanken av att det finns en tudelning av mannen och kvinnan 

som olika där mannen är norm och kvinnan är något negativt. Det systemet finns i samhället 

och människan formas omedvetet av det. Utifrån denna utgångspunkt blir det tydligare att 

förstå varför respondenterna kunde uttrycka att det fanns könsroller i samhället, att det fanns 

förväntningar på hur en flicka eller kvinna skulle uppföra sig, men att de ändå inte kunnat 

känna sig påverkade av detta. Genussystemteorins grund ger en förklaring till den känslan, 

något som finns där men inte riktigt går att identifiera. Utgångspunkten kan även lyfta fram en 

förklaring till varför kvinnorna sa sig ha ett sämre självförtroende och kanske jämväl varför 

kvinnornas identifiering med sin könsroll fått en negativ klang. En fortsatt analys av 

intervjuerna utifrån genuskontrakten ger en förståelse till medberoendets karaktäristiska drag 

av att ta hand om, passa upp på och fokusera på någon annan. 

 

Det stereotypiska genuskontraktet handlar i stora drag om att hon är skyldig att älska honom 

samt att han är skyldig att sörja för henne och familjen. Hon är som en hjälpreda och han är 

den som bestämmer. Kvinnorna uttrycker i intervjuerna hur de “tassat på tå” för den 

missbrukande partnern och hur de på många vis tagit hand om och betjänat denna. Kvinnorna 

förklarar också mycket tydligt att de prioriterat andra framför sig själva, något som kan tolkas 

som en bas i det stereotypiska genuskontraktet. Genuskontraktet kan även vara ett svar till 

varför kvinnorna stannat i destruktiva förhållanden. Hirdman (2003) menar att 
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genuskontraktets grundar sig i människan längtan efter att få leva lycklig med någon. Således 

kan ett uppbrott från en missbrukande make innebära ett svek mot kvinnan själv och ett 

misslyckande av att inte få leva lycklig. Viljan att få vara lycklig och hoppet om att det ska bli 

en förändring kan vara en förklaring till varför kvinnorna stannat med sina missbrukare. 

Något som har sin grund i ett omedvetet genuskontrakt. Hirdman (2003) menar även att 

genuskontrakten skapar snedvridna bilder av båda könen. Det ger ytterliga en förklaring till 

kvinnornas beteenden som skapat deras medberoendet. Detta fenomen blir ännu tydligare när 

kvinnorna själva berättat att de känt sig lite manliga i vissa avseenden och att de har 

snedvridna bilder av männen.  

 

Genuskontrakten likar även det som Johansson (2001) kallar för erfarenhetsbilder. Om en 

persons erfarenhetsbilder är snedvridna kan det leda till att den personens 

verklighetsuppfattning också blir något vanställd. Om uppfattningarna av världen och könens 

roller är deformerade kan följaktligen beteenden och uppföranden bli dylika och möjligen 

resultera i medberoende. Det skulle även kunna sägas att kvinnorna har vad Johansson (2001) 

kallar ett egenskapstänkande i sina erfarenhetsbilder utav könen. De är bundna till att se 

skillnader mellan könen och agerar samt identifierar sig utefter det. På olika sätt har 

respondenterna uttryck att de kan se skillnader i könsrollerna. Exempelvis att män har lättare 

för att få makt och de beskriver manliga och kvinnliga göromål som skilda saker. Där 

exempelvis de manliga rollen inte frågar om hjälp och ordnar allting själv samt där den 

kvinnliga rollen är lite mjukare och vågar be om hjälp. Den kvinnliga rollen beskrivs som att 

omhänderta och att sköta omvårdnad. Dessa beteenden och beskrivningar av roller är typiska 

för vad Hirdman (2003) menar att genuskontraktet bygger på. Kvinnorna i intervjuerna har 

således talat om ett genuskontrakt som de kanske inte hört refererats till tidigare, men ändå 

levt efter och känt en närvaro av. Deras tankesätt kring könsroller och genus liknar sålunda de 

grundtankar som genuskontraktet refererar till.  

 

Vidare i genussystemteorin ingår de så kallade underordningarna som ger en förklaring till 

kvinnans underställda situation i samhället, vilket också har sin grund i att kvinnan ses som 

sämre i allmänhet. Exempelvis får kvinnor beröm för att klara av manliga göromål, men män 

bli nästintill utskrattade för att utföra de feminina uppgifterna. Två av respondenterna sa sig 

känna sig lite manligare i sin roll och en kvinna uttryckte att hon var väl lite av en 

“pojkflicka” som liten. Det tyder på att isärhållandets mönster var aktuellt under hennes 

barndom, men klargör även att det fortfarande är högst aktuellt, eftersom att kvinnorna lyfter 
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fram dessa sidor hos sig själva och andra idag. En fortsättning på den linjen, skulle antyda att 

det fortfarande finns en negativ syn och ett förakt mot kvinnan samt att mannen är den som 

framställs som hjälten, förebilden och normen. Jag håller för att sådant är fallet, vilket i sådant 

fall kan ge en förklaring till kvinnornas sätt att agera, stanna kvar, se på sig själv som sämre 

och beroende av mannen, något som gjort dem medberoende. Situationen som underordnad i 

samhället och i förhållande till det andra könet kan skapa en känsla av hjälplöshet och 

beroende utav det “bättre” könet. Denna tanke skulle kunna förklara varför kvinnorna således 

visar på mer external focusing och även fortsätter att leva med en missbrukare.  

 

En sista analys som kan göras utifrån resultaten och genussystemteorin är en reflektion kring 

tiden. Samhället har alltid kretsat kring ”hantiden”, det vill säga 40-timmarsveckan och 

kvinnan har som sagt varit tvungen att anpassa sig efter den. När 40-timmarsveckan 

instiftades, skapades också förutsättningarna för det genuskontrakt som lever kvar än idag. Då 

kvinnorna gick hemma och männen arbetade, behövde kvinnorna också redovisa sin tid och 

hon tillskrevs sysslor som att tvätta, städa och hjälpa barn med mera. Det ger en förklaring till 

kvinnornas behov av att omhänderta, pyssla om och att känna sig behövda och kanske även 

värdiga. Kvinnans tid som hemmafru eller husmor var tidigare inte uppskattad som något 

passande tidsfördriv och möjligtvis finns denna bild kvar. Genom att kvinnorna tror sig kunna 

hjälpa en missbrukare eller pysslar om denna, lever kvinnorna upp till de förväntningar som 

finns på henne utifrån genuskontrakten. Hantiden skapades för män och av män och 

kvinnorna var tvungna att anpassa sig till den. Inte bara för männens skull men även för att 

samhället skulle utvecklas. Kvinnan har således alltid fått anpassa sig efter det som är skapat 

för det mannliga samhället, patriarkatet. Vilket också återspeglar vad kvinnorna i intervjuerna 

gjort. De har anpassat sig till sin makes eller annan anhörigs missbruk och uppfunnit 

överlevnadsstrategier. Samhällskonstruktionen som bygger på 40-timmarsveckan avspeglar 

sig överallt, i hemmen och i detta fall även i medberoendet. Vilket kan ses i kvinnornas 

anpassningsmönster, förnekelse, omhändertagande och lojalitet mot mannen.  

 

7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

7.1 SLUTSATS 

Den här undersökningen hade som mål att ta reda på om det fanns ett samband mellan genus 

samt könsroller och kvinnligt medberoende? Utifrån de tre intervjuer och den analys som 

gjorts kan det generellt sägas att det existerar ett samband mellan medberoende och genus 

eller kön. Medberoendet kan ses som en verkan av den rådande samhällskonstruktionen, i 
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vilken genusordningen och de sociala könen skapas. I genusordningen och i skapandet av kön 

finns det förväntningar på könsrollerna, det vill säga hur en man eller kvinna skall vara. 

Förväntningarna på den kvinnliga rollen rör beteenden som att serva mannen, pyssla om 

barnen samt att sköta hushållet och dessa har slående likheter med ett medberoende. Tidigare 

forskning har visat på att medberoende till stora delar handlar om att prioritera andra framför 

sig själv. De förväntningar som vilar på kvinnan kan nästintill likställas med detta. Kvinnorna 

i intervjuerna har agerat efter de förväntningar som de känt av, trott sig funnits samt de krav 

som de ställt på sig själva. Därmed inte sagt att det finns en uttalad regel om hur kvinnan skall 

vara och att hon måste rätta sig efter den. Dock beskriver kvinnorna att krav eller 

förväntningar finns där, skapta av andra, av samhället eller av personen själv, fast att de inte 

är uttalade. Medberoende kan således sägas vara en följd utav genusordningen. Troligen 

inverkar även andra faktorer i samhället, men genusordningen kan ses som en bidragande 

faktor till medberoende. 

 

Resultaten tyder även på att könsidentifikationen har en betydande roll för medberoendet. 

Kvinnorna har uttryckt ett sämre självförtroende och i ett vidgat perspektiv kanske det även 

tyder på att de har en låg självbild. Ett sådant sinnestillstånd kan leda till förvrängda 

uppfattningar av könsrollerna och om genusordningen samtidigt är påtaglig kan det endast 

resultera i underkastelse, utåtriktad fokusering och sedermera eventuellt ett medberoende. 

Utifrån genussystemteorin ger undersökningen även en förklaring till varför fler kvinnor visar 

på den external focusing som Dear och Roberts (2005) beskrivit. Möjligen kan resultaten även 

visa att de stereotypa genuskontraktet fortfarande är högst aktuellt. Genom ett medberoende 

kan kvinnan ge uttryck för de inlärda mönster, av bland annat omhändertagande, som åtföljer 

genuskontraktet och mycket väl präglar hennes liv. Slutsatsen är även att medberoende kan 

uppstå som ett resultat av snedvridna erfarenhetsbilder, det vill säga identifiering och 

uppfattning av könsroller. I intervjuerna berättar kvinnorna att de har skeva bilder av män och 

deras fallenheter. I en större perspektiv kan det röra sig om att kvinnornas erfarenhetsbilder är 

snedvridna. Resultatet är att de fått skeva bilder av båda könen och en form av 

missidentifikation har därför uppstått. Jag håller således med Dear och Robers (2005) men 

framhåller att det rör sig om en misstolkning av könsrollerna, vilket kan resultera i en 

missidentifiering med den kvinnliga könsrollen. Mina tolkningar och resultat har följaktligen 

många likheter med tidigare forskning i ämnet. 
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7.2 DISKUSSION 

Binds ovanstående slutsatser samman med att genusordningen genomsyras av en negativ bild 

av kvinnan, kan medberoende förstås utifrån att kvinnor följaktligen känner sig mindre värda 

än män. För att finna bekräftelse och känna sig värdig söker hon sig därför utåt och till 

flyktiga relationer. Min tanke är att kvinnorna söker sig till personer med problem för att 

känna att de kan hjälpa till, att de är behövda samt för att få vårda om en annan person. Om 

genussystemet är grunden till hur kvinnor agerar och söker sig utåt, ger systemet även en 

förklaring till varför kvinnorna främst söker sig till män. I genusordningen är männen värda 

mer än kvinnan och han ses som normen. Resultatet blir att kvinnan endast kan få en förtjänt 

bekräftelse från en man, det är först då hon känna sig accepterad eller värd någonting. Bilden 

av kvinnan som underordnad i samhället, påverkar hennes identitetssökande i negativ riktning 

och det kan leda till en negativare självbild. Min tanke är att en kvinna med ett sämre 

självförtroende kanske har fler tendenser att agera destruktivt. Om alla kvinnor i samhället har 

ett behov av att bli bekräftade av mannen, har de kvinnorna med bättre självförtroende lättare 

att undvika destruktiv bekräftelse. Kvinnor med en bättre självbild värdesätter sig själv högre 

och kan då undvika ett nedbrytande förhållande med exempelvis medberoende som följd. Ett 

resultat av sämre självförtroende och negativ identifiering har tidigare åskådliggjorts i 

forskningen som en bidragande orsak till medberoende. Favorni (1995) framhöll till exempel 

att ett dåligt självigenkännande kunde göra så att en person sökte sin identitet genom 

utåtriktade förhållanden. Med genussystemsteorin i bakhuvudet ger denna undersökning en 

förklaring till varför fler kvinnor har negativa självbilder samt en utåtriktad fokusering på 

andra människor, framförallt män. Medberoende skulle utefter det kunna ses som en form av 

identitetsskapande eller sökande samt ett sätt att finna sammanhang och mening i livet. 

 

En annan intressant aspekt som kan tolkas ur intervjuerna är att intervjupersonerna är födda 

på 40-50 och 60-talen, vilka är de årtal då Hirdman (2003) påpekar att det stereotypa 

genuskontraktet byttes ut till det jämlika genuskontraktet. Trots detta uttrycker informanterna 

att i “deras generation” skall man serva gubben. De beskriver också att de kan se förändringar 

i senare generationer, men inte i sin egen. Är det så att kvinnorna tror sig se förändring som 

en effekt av att de växte upp under “jämställdhetskontraktstiden” eller är den lilla skillnad 

som kan tydas ett resultat av detta jämställdhetskontrakt? Eller kan det vara som Hirdman 

(2003) säger, att sanningarna om könen har bytts ut och att rollerna fortfarande skapas fast i 

andra forum och att de tar andra skepnader? 
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Med utgångspunkt i de slutsatser som dragits anser jag att min frågeställning har besvarats. 

Andra tolkningar har också kunnat urskiljas i berättelserna, vilket troligen kan ge en större 

förståelse för fenomenet medberoende. Studiens styrka är att den har nått sitt konkreta mål 

samt kunnat besvara den frågeställning som fanns från start. Svagheten är dock att den 

omfattar ett fåtal berättelser vilket gör att generaliserbarheten inte är tillräcklig, men detta 

brukar förmodligen inte vara fallet med kvalitativa studier. Dock finns det möjligheter till 

generalisering då studien kompletterats med en teori. Troligen har och kommer denna rapport 

att påverka de medverkande respondenterna och i större utsträckning kanske även den grupp 

de definierats som, medberoende kvinnor. Genom att kvinnorna fått rannsaka sig själva i 

intervjuerna, framföra sina berättelser samt haft en person som lyssnat till dem kan 

intervjuerna även ses som terapeutiska samtal på många sätt. Förmodligen har det påverkat 

deras bild av sig själva, sin situation och kanske även deras uppfattning av medberoendet. På 

samma sätt kommer antagligen denna rapport att påverka dem. Förhoppningen är att 

intervjuerna samt rapporten skall ha ge kvinnorna något positivt som de kan bära med sig. 

Möjligen som en förklaring till deras situation eller som ett förtydligande av deras egen 

uppfattning av medberoende. Min önskan är även att undersökningen kan lyfta medberoende 

till ett större perspektiv och att det skall kunna bidra till ett annat tankesätt kring företeelsen, 

både inom socialt arbete och självhjälpsgrupper. Styrkan i den här undersökningen är att den 

lägger ansvaret på samhället och genussystemet, istället för att beskylla individen som 

ansvarig för medberoendet. Jag tycker studien frambringat att medberoende inte behöver ses 

som en sjukdom, utan kan ses som ett resultat av samhällets skapande av kön och genus. Inför 

framtida forskning i ämnet skulle det vara intressant om detta synsätt lyftes ytterligare. I takt 

med att kvinnors och ungdomar alkoholkonsumtion ökar samt förväntningarna på mannen 

förändras vore det också önskvärt med forskning kring huruvida medberoende kan komma att 

bli ett manligt fenomen. Flera kvalitativa studier av samma typ som denna skulle även vara 

intressant för att se om resultaten är generaliserbara.  
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 - INTERVJUINFORMATION 

    

    

INTERVJUINFORMATION 
 

 

Hej! 
Jag skickar detta till dig då du valt att delta in en intervju med mig, Petra Brosjö.  
Vi har bestämt att ses den…………., klockan………… i/på………………………………… 
Får du förhinder ber jag dig kontakta mig, kontaktinformation finner du nedan. 
 
 
Innan intervjun vill jag ge dig lite information; 
 

1.Intervjun sker som ett led i min socionomutbildning vid Mittuniversitetet. 
2.Informationen som framkommer vid intervjutillfället kommer att användas i ett 
uppsatsarbete. 
3.Informationen från intervjun kommer att avkodas, dvs. inga ”riktiga” namn, platser, 
orter,  miljöer osv. kommer att nämnas utan ersättas av andra namn. Ingen 
information ska kunna  härledas till respondenten (dvs. dig). 
4.Vid intervjutillfället kommer bandspelare att användas och närvarande kommer endast 
vara  intervjuaren och respondent. 
5.Materialet och informationen som framkommer vid intervjutillfället kommer att 
behandlas med  respekt och försiktighet. 

 
Mitt syfte med intervjun är att undersöka fenomenet ”medberoende och kvinnor”. Jag har en 
tanke om att medberoende kan vara könsbundet då det ter sig som att män mer sällan blir 
medberoende än kvinnor. Jag funderar på om könsroller av manligt och kvinnligt kan skapa 
medberoende. Min förhoppning är att du med hjälp av din historia och dina erfarenheter från 
ditt liv skall kunna hjälpa mig att finna några svar på dessa tankar. Därför ber jag dig att 
fundera kring några frågeställningar innan vi ses; 
 
 - Finns det manliga och kvinnliga roller och hur ser de ut? 
 - Vad är typisk kvinnligt, hur är och uppför sig en kvinna? 
 - Vilken roll har kvinnan i samhället? 
 - Din historia som flicka, tjej och kvinna. 
 
Jag tackar i förväg för att du tar dig tid att medverka i min undersökning och jag ser fram 
emot vårt möte! 
 
Mvh/Petra 
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BILAGA 2 - INTERVJUPLAN 

 
INTERVJUPLAN 

 
 
1. Inledning  
- Ramar för intervjun; tid ca.1 h, dokumentation bok och band 
- Etik och tystnadsplikt; BANDEN FÖRSTÖRS, vilka som har tillgång till uppsatsen och hur 
länge. 
- Gemensam överenskommelse; avböja och pausa om det behövs. 
- Min tanke med intervjun och vad jag menar med medberoende. Berätta kort.   
- Frågor från respondenten? 
- Börja… 
 
2. Närliggande frågor 
- Hur gammal är du? 
- Vad har du för sysselsättning? Arbetar, studier, pensionerad, ledig? 
- Har du någon hobby? 
- Vilken familjekonstellation har du? Ensamstående, Partner, Sambo, hemmavarande barn? 
- Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Föddes i, gick i skola, flyttade, gifte sig, 
barn,  skilsmässa, lyckligt gift hela livet, rest osv.? 
- SAMMANFATTA 
 
3. Fördjupningsfrågor - frågorna från brevet könsroller 
- Har du funderat på de frågor som jag skickade med i brevet? 
- Kan du kommentera dem? Beskriv dina svar… 
- Finns det manliga och kvinnliga roller? Hur är de? Vem skapar dem? 
- Vilken roll har kvinnan i samhället? 
- Vilken roll har du, som kvinna, i samhället? 
- SAMMANFATTA 
 
- Du berättade kort om dig själv och din bakgrund kan du utveckla… 
- Hur var din pappa? 
- Hur var din mamma? 
- Hur var deras relation? 
- Har det påverkat dig? På vilket sätt? 
- Hur skulle du beskriva ditt liv som flicka, tjej och kvinna? (olika tider i livet, åldrar) 
- Vilka förväntningar fanns på dig (och dina syskon)? Var det olika för flickor och pojkar? 
- Vilka förväntningar finns på dig nu? 
- Känner du ett behov eller ett måste att göra vissa saker för att få vardagen att gå ihop? 
- Vad skulle det vara? 
- Kan du sammanfatta din historia i några få ord? Vad utmärker dig och din historia, ditt liv? 
 
4. Fenomenets betydelse - huvud frågor kring medberoende 
- Vad betyder ordet eller fenomenet medberoende för dig? 
- Jag har träffat dig via…. Kan du berätta hur du kom i kontakt med….? 
- Hur ser din situation ut? Vem i din närhet är det som har problem med alkohol? 
- Kan du berätta hur en typisk dag ser ut?  Påverkas den av att du har en närstående med 
 alkoholproblem? 
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- Kan du berätta hur det påverkar dig? 
- Vilka känslor, tankar och beteenden har skapats p.g.a. din situation? 
- SAMMANFATTA - har jag förstått rätt? Tillägga?  
 
5. Sammanfatta 
- SAMMANFATTA vad som sagts i intervjun. 
- Kolla om jag uppfattat rätt och om det är något jag funderar på. 
- Hur har det känts för dig att delta i intervjun? 
- Är det något som du känner att du skulle vilja fylla i eller något som du tyckte jag glömde 
fråga  om? 
- Jag tycker det varit….. 
- Tackar för medverkan. 
- Ge liten medverkar present. 
 


