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A B S T R A K T  

Studien uppmärksammar kvinnor som attraheras av män som är emotionellt 
otillgängliga på grund av exempelvis missbruk, antisocialt beteende och 
psykisk ohälsa. Studiens syfte var att belysa vissa psykologiska dimensioner 
som kunde förklara tre kvinnors benägenhet att välja emotionellt otillgängliga 
män till kärlekspartners samt få ökad kunskap om kvinnor som ingår i 
smärtsamma kärleksrelationer. Studiens frågeställning fokuserade på hur 
kvinnornas partnerval kunde förstås mot bakgrund av deras nära relationer 
under uppväxtåren. Studien utformades enligt kvalitativ design där tre kvinnor 
med erfarenhet av smärtsamma kärleksrelationer intervjuades utifrån ett 
syftesbestämt urval. Intervjumaterialet kategoriserades i huvudtemana 
uppväxtårens nära relationer, valet av kärlekspartner och relationen med 
otillgängliga män. Resultaten redovisades som citat och analyserades ur ett 
psykodynamiskt objektrelationsteoretiskt perspektiv. Resultaten indikerade att 
kvinnornas tidiga separations- och individuationsprocess kan ha störts och 
fixerats i en olöst närmandekris och ett symbiosberoende till yttre objekt. 
Ytterligare framkom att otillgängliga män kan passa in i kvinnornas 
kvarstående behov av att träna närmandekrisens närhets- och distansövningar 
med. Slutligen pekade kvinnornas partnerval på att de genom dem upprepar 
och återskapar barndomens relationsbetingelser, liknande den egna tidiga 
relationen till föräldrarna och ibland även föräldrarnas relation till varandra 
och andra kärlekspartners. 
 
 
 
 
 
Sökord: Symbios, beroende, objektrelation, kärlek, emotionellt otillgängliga 
män, masochism, upprepningstvång. 
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Om du någonsin har upplevt hur det är att vara besatt av en man har du kanske anat 
att roten till detta tvång inte var kärlek utan fruktan. Vi som älskar tvångsmässigt är 
rädda - rädda för att vara ensamma, rädda att vi inte är värda att älskas, rädda för att 
bli förbisedda eller övergivna eller tillintetgjorda. Vi ger vår kärlek i det förtvivlade 
hoppet att mannen vi är besatta av ska ta hand om våra rädslor. I stället fördjupas 
rädslorna - och besattheten - tills detta att ge kärlek för att få kärlek igen blir ett 
drivande tvång i vårt liv. Och eftersom den här strategin inte lyckas försöker vi och 
älskar vi ännu ivrigare. Vi älskar för mycket. (Norwood, 1985, sid. 8). 

 
 

 

I boken Kvinnor som älskar för mycket (Norwood, 1985) beskriver psykoterapeuten Robin 

Norwood hur hon efter flera års klinisk yrkesutövning kunnat urskilja en specifik grupp kvinnor, 

vilka återkommande ingår i smärtsamma kärleksrelationer med män som är dem emotionellt 

oåtkomliga på grund av missbruk, kriminalitet, antisocialt beteende och/eller psykisk ohälsa. 

Norwood (a.a.) belyser hur bokens kvinnor på ett till synes hopplöst vis, strävar efter att bli älskade 

endast av män som inte är förmögna att älska tillbaka och som därtill behandlar kvinnorna illa och 

orsakar dem psykiskt och ibland även fysiskt lidande.  

 Vid sidan av det intresse Norwoods (1985) bok väckt hos mig, har personlig erfarenhet av en 

smärtsam kärleksrelation i min bekantskapskrets ytterligare engagerat mig i ämnet. Efter att på 

nära håll ha upplevt lidandet dylikt förhållande utan tvivel genererar, har jag blivit angelägen om 

att söka efter utökad kunskap om kvinnor som ingår i relationer med emotionellt otillgängliga män. 

 
1 .1 .  P R O B L E M F O R M U L E R I N G  

Benägenheten att ingå i smärtsamma kärleksrelationer, bottnar enligt Norwood (1985) ofta i 

psykologiska barndomstrauman. Vidare poängteras att kvinnor med benägenhet att ingå i 

smärtsamma och destruktiva kärleksrelationer, ofta utsätter sig för allvarliga hälsorisker där 

kopplingen till stressrelaterade sjukdomstillstånd, psykisk och fysisk misshandel, eget missbruk 

och kriminellt beteende samt social utslagning är tydlig. (a.a.). 

 Problemområdets kopplingar till psykisk, fysisk och social ohälsa, genererar sannolikt 

resurskrävande samhällsinsatser och inte minst ett omfattande lidande på individplanet, varför jag 

bedömer att ämnet har relevans för socialt arbete och förtjänar att närmare undersökas. 
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Ett allmänt syfte med studien är att öka min kunskap om kvinnor som ingår i smärtsamma kärleks- 

relationer med emotionellt otillgängliga män. Mer specifikt syftar studien till att belysa vissa 

psykologiska dimensioner som kan förklara studiens kvinnors benägenhet att välja emotionellt 

otillgängliga män till kärlekspartners. Studiens frågeställning lyder: 

 
•  Hur kan studiens kvinnors partnerval förstås mot bakgrund av deras nära relationer under 

uppväxtåren? 

 
1 .3  A V G R Ä N S N I N G 

Studien omfattar tre kvinnor med erfarenhet av smärtsamma kärleksrelationer med missbrukande 

män. Samtliga av studiens kvinnor är av svenskt ursprung med heterosexuell läggning. Studien 

exkluderar andra teoretiska perspektiv än det psykologiska och det specifikt psykodynamiska och 

objektrelationsteoretiska synsättet. Studien prövas således inte utifrån exempelvis kulturella eller 

könsteoretiska förklaringsmodeller. 

 
1 .4  B E G R E P P S D E F I N I T I O N E R  

Symbios 

Psykologiskt beroendetillstånd mellan två, likt det mellan mor och barn i symbiotisk fas (Carlberg, 

1994), där en eller båda är/upplever sig vara beroende av den andra för sin psykiska överlevnad.  
 
Emotionellt otillgänglig man 

Med emotionellt otillgänglig man avses en man som i relation till den kvinna som åtrår honom, 

inte kan eller vill ge henne det emotionella gensvar hon önskar. 
 
Narcissistisk förlängning 

Barnet som används som förälderns narcissistiska förlängning, tjänar syftet att höja förälderns själv-

känsla och egenvärde under det att barnets egna behov och önskemål åsidosätts. (Cullberg, 1999).
 
Sant själv - Falskt själv 

Sant själv - Det säregna, unika och äkta hos ett barn; barnets potential, sanna känslor och behov. 

Falskt själv - När omgivningen utsätter barnets sanna själv för grovt intrång utvecklas ett falskt 

själv som syftar till att gömma och skydda det sanna självet från att gå sönder. (Sigrell, 1994).
 
Upprepningstvång

Att på omedveten nivå upprepa trauman, med ett medvetet önskat resultat motsatt det åstadkomna. 

(Brundin, 2002).
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2 .1  F O R S K N I N G S D E S I G N  O C H  V E T E N S K A P S F I L O S O F I S K  P O S I T I O N  

Utifrån studiens syfte och frågeställning valde jag en kvalitativ forskningsdesign och metod, där 

datainsamling skedde genom djupintervjuer med kvinnor med erfarenhet av att ingå i smärtsamma 

relationer med emotionellt otillgängliga män. I enlighet med forskningsintervjuns specifika syfte 

att beskriva och förstå den intervjuades livsvärld och hur hon förhåller sig till den, försökte jag få 

rika beskrivningar av upplevelser av att ingå i smärtsamma kärleksrelationer. (Kvale, 1997). 

 Min ansats har varit fenomenologisk där jag strävat efter att uppfatta, synliggöra och skildra 

den djupare innebörden av informanternas berättelser och upplevelser utifrån deras eget 

perspektiv. (Kvale, 1997). För att förstå beskrivningarna har jag, efter att de nedskrivits i text, 

använt mig av ett hermeneutiskt cirkeltänkande. Enligt denna tolkningsprocess har jag genom att 

fortskridande zooma in och ut mellan textens helhet och dess enskilda delar, försökt nå en 

övergripande och giltig förståelse av det sammantagna textmaterialet. (a.a.). 

 
2 .2  F Ö R F Ö R S T Å E L S E  

Enligt Jan-Erik Ruth (1991) startar en empirisk forskningsuppgift i den kvalitativa forsknings-

traditionen, med forskarens intuitiva förförståelse eller uppfattning om fenomenet som avses 

studeras. I detta forskningsskeende tillåts att forskaren utnyttjar all erfarenhet och kunskap som 

finns om fenomenet, såväl från vetenskaplig kunskap som från andra informationskällor såsom 

egen erfarenhet, konst och/eller beskrivningar av fenomenet i skönlitteratur. (a.a.). 

 Min förförståelse om uppsatsämnet var grundad dels på personliga erfarenheter av att ha varit 

nära en smärtsam kärleksrelation och dels på ämnesrelaterad litteraturläsning av såväl 

populärvetenskaplig som självbiografisk natur (Beattie, 1990; Ditzler & Ditzler, 1993; Norwood, 

1985; Pinkola Estès, 1998; Trachtenberg, 1988; Widell, 2000). Med en tilltro till psykodynamiska 

teoriers potential att kunna förklara relationsrelaterade fenomen, fann jag Margaret Mahlers 

(Carlberg, 1997) syn på individuations-separationsprocessens betydelse för objektrelations-

utveckling vara särskilt intressant. Således gavs studien ett dynamiskt utvecklingspsykologiskt 

perspektiv med fokus på objektrelationsteori. 

 
2 .3  U R V A L  A V  U N D E R S Ö K N I N G S P E R S O N E R   

Inom kvalitativ forskning tillåts att undersökningspersoner handplockas genom strategisk sampling 

i syfte att få så många sidor som möjligt av valt problemområde belyst. (Ruth, 1991). Typiskt för 

den kvalitativa undersökningen är det lilla syftesbestämda urvalet, vilket ofta genererar 
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informationsrika fall och främjar att olika fenomen kan studeras på djupet. (Patton, 1990).

 Inför urvalet av informanter använde jag mig av vad Patton (1990) kallar för ”snowball or 

chain sampling” (a.a., s. 176) (ung. snöbolls- eller kedjereaktionsurval, min översättn.). Genom 

förfrågningar bland bekanta som jag på förhand visste var kunniga på området självhjälpsgrupper, 

förhörde jag mig om lämpliga urvalsmiljöer. Förfrågningarna resulterade i att jag från flera håll 

fick information om en stödgrupp för kvinnor som hade levt/ännu levde i relationer med aktivt 

missbrukande män. Mitt sökande började som en kedjelänk för mina bekanta att bygga vidare på, 

där förfrågningarna slutligen frambringade de kvinnor som kom att utgöra mitt urval. 

 
4

 Självhjälpsgruppen bestod av totalt åtta kvinnor, samtliga av svenskt ursprung. Av dessa 

begränsade jag urvalet till att omfatta endast de som varit engagerade i minst två smärtsamma 

kärleksrelationer och som vid urvalstillfället inte befann sig i en pågående sådan. Tre stycken 

passade in i avgränsningen. Kvinnorna är Gabriella 26 år, Sofia 35 år och Louise 29 år och de 

presenteras närmare i resultat- och analysavsnittet på s. 15. 

 
2 .4  L I T T E R A T U R S Ö K N I N G  

Vid sidan av att söka efter ämnesrelevant boklitteratur, har jag eftersökt forskningsartiklar i 

databaser genom Stockholms universitetsbiblioteks webbservice www.su.se. Jag har använt 

ämnesspecifika sökmotorer täckande socialt arbete och psykologi i databaserna Education 

Resources Information Center (ERIC), PubMed, Google Scholar och CSA Illumina. Eftersök-

ningarna saknade tidsperiodiska begränsningar. Sökord/sökordskombinationer har varit 

“destructive love” (sv. destruktiv kärlek), “destructive relationship” (sv. destruktiv relation), 

”women who love too much” (sv. kvinnor som älskar för mycket), love +symbiosis +masochism 

(sv. kärlek +symbios +masochism), ”compulsive repetition” (sv. upprepningstvång), masochism 

(sv. masochism) och masochism +compulsive (sv. masochism +tvångsmässig). 

 Jag har funnit det ogörligt att ta ett samlat grepp runt all forskning som avhandlar problema-

tiska relationer mellan man och kvinna, varför jag istället tagit fasta på forskning som fokuserar på 

några få psykologiska delområden som kan belysa studiens problemområde. Tidigare forskning 

presenteras närmare i teoriavsnittet på s. 8.  

 
2 .5  D A T A I N S A M L I N G   

Två tvåtimmarslånga intervjuer gjordes med varje informant. Intervjuerna utfördes i respektive 

informants hem. En halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1) utgjorde diskussionsunderlag över 

områden som behövde undersökas samt styrinstrumentet för att få relevanta upplysningar. 

Intervjuguiden assisterade studiens frågeställning med relevanta teman och intervjufrågor. 

 Det första intervjutillfället inleddes av enkla frågor om social bakgrund som följdes av frågor 
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om uppväxtårens nära relationer, om kärleksrelationer och i synnerhet de till emotionellt 

otillgängliga män. Det andra tillfället fokuserade uteslutande på den vuxna tidens relationer, 

emotionellt otillgängliga mäns attraktionskraft samt upplevelser av att vara i relationer med dem. 

 
5

 För att aktivt kunna observera och delta i samspelet mellan mig och informanterna, fördes inga 

anteckningar under intervjuerna som istället spelades in på audiobandspelare. 

 
2 .6  B E A R B E T N I N G  A V  D A T A  

Intervjumaterialet var av god ljudkvalitet och kunde utan problem transkriberas ordagrant för 

fortsatt textanalys. Efter flera genomläsningar av råtexten delades den in i underteman såsom 

barndomens relationer, relationer och kärleksrelationer i vuxen ålder, föräldrars kärleksrelationer 

och så vidare. På detta vis och till dess att jag bedömde relevanta delar vara utskilda från sådant 

som inte var det, sorterades det framväxande kärnmaterialet fortlöpande. Varje del av processen 

etiketterades för att vid behov av förnyad granskning enkelt kunna härledas till den ursprungliga 

transkriberade intervjutexten. (Kvale, 1997). 

 För bearbetning av informanternas uttalanden, använde jag mig av meningskoncentrering där 

uttalandena reducerades och omformulerades till en mer kärnfull form. (Kvale, 1997). I syfte att 

göra informanternas redogörelser textmässig rättvisa, har jag till stora delar uteslutit talspråksut-

tryck såsom ja-men-liksom, alltså, dårå, så-dära samt upprepningar och pauser. Dock har somliga 

ansetts vara viktiga för känslomässig färgsättning åt berättelsen, varför de ibland ändå förekom-

mer. Pauser markeras i texten som tre punkter i direkt anslutning till ordet innan och efter pausen.  

 Informanternas berättelser presenteras och undersöks i studiens resultat- och analysavsnitt, 

indelat i de tre huvudtemana uppväxtårens nära relationer, valet av kärlekspartner och relationen 

med en emotionellt otillgänglig man. För att förstå berättelserna och problemområdet i sin helhet, 

har jag i analysprocessen använt mig av meningstolkning med utgångspunkt i objektrelations-

teorin. För att nå en djupare texttolkning och finna samband och mönster i analysmaterialet, har jag 

utifrån ett hermeneutiskt cirkeltänkande strävat efter att gå utöver det direkt sagda. (Kvale, 1997). 

 
2 .7  V A L I D I T E T  O C H  R E L I A B I L I T E T  

Enligt Kvale (1997) förvärvar en undersökning sin vetenskapliga giltighet genom fortlöpande 

kvalitetskontroll i samtliga stadier av forskningsprocessen. Giltigheten är avhängig dels tillförlit-

ligheten i undersökningens mät- och analysmetoder (reliabilitet) och dels tillförlitligheten till att 

fenomenet som avsågs undersökas faktiskt undersökts (validitet). Den kvalitativa studiens validitet 

och reliabilitet är enligt Kvale (a.a.) nära förbunden med forskarens hantverksskicklighet, då denne 

både är deltagande samtalspartner och observatör i studien samt utgör redskapet för analysen. Då 

forskaren är analysens huvudsakliga mätinstrument, får dennes kunskap, livserfarenhet och för-
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måga att uppfatta relevanta kvaliteter av fenomenet som studeras, stor inverkan på studiens 

reliabilitet menar Ruth (1991). Höga krav ställs på forskarens kapacitet att göra åtskillnad mellan 

egen förförståelse och sådant som är informanternas fenomenologiska beskrivningar. (a.a.). 
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 För att stärka studiens reliabilitet har jag under hela forskningsprocessen strävat efter att 

identifiera och medvetandegöra min förförståelse och erkänna dess existens. (Ruth, 1991). Min 

egen bedömning är att detta även torde ha stärkt studiens validitet, då jag genom att hålla ett 

vakande öga på min egen förförståelse bättre kunnat ägna mig åt att undersöka fenomenet istället 

för att undersöka informanternas benägenhet att bekräfta min egen förförståelse. 

 Enligt Ruth (1991) är det för en studies reliabilitet viktigt att insamlad information är tillräck-

ligt rik på kvaliteter som gör en djupare förståelse av fenomenen möjlig och enligt Patton (1990) 

sammanhänger validiteten med graden av täta beskrivningar av studerat fenomen. Genom att göra 

två intervjuer med informanterna, anser jag att jag har fått innehållsrik information och utförliga 

skildringar som bidragit till god inblick i undersökt område. I metodavsnittet har jag eftersträvat att 

ge en detaljerad beskrivning av datainsamlingsförfarandet och i resultatavsnittet har jag valt att 

lyfta fram informanternas beskrivningar genom fylliga citat. För att ge läsaren möjlighet att skapa 

sin egen uppfattning om giltigheten i undersökningsförfarandet och analysprocessen, har jag i 

möjligaste mån försökt synliggöra materialet analysen bygger på. (Ruth, 1991). 

 Kvale (1997) menar att datainsamlingens förmåga att besvara studiens frågeställning är ett mått 

på studiens validitet. Vidare bidrar forskaren till studiens validitet genom att vara påläst om 

undersökningsämnet, ha ett empatiskt förhållningssätt till informanterna samt ifrågasätta, återfråga 

och kvalitetskontrollera både informanternas berättelser och egna tolkningar fortlöpande. (a.a.). 

Under intervjuerna återfrågade jag mycket, varpå informanterna redan under intervjusituationen 

gavs möjlighet att bekräfta alternativt falsifiera min tolkning av vad de beskrivit. (Kvale, 1991). 

 Då jag själv har skrivit ut intervjuerna bedömer jag att texten i hög grad överensstämmer med 

det ursprungliga samtalsinnehållet och indikerar god reliabilitet. Ytterligare anser jag att det 

syftesbestämda urvalet bidragit till studiens validitet, på så vis att informanterna genererat fylliga 

beskrivningar och riklig relevant information som kunnat besvara uppsatsens frågeställning. Dock 

kan det inte uteslutas att min förförståelse om kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer kan ha haft 

en negativt styrande inverkan på informanterna, där de medvetet eller omedvetet har levererat mig 

svar primärt för att tillfredsställa min egen ambitionsiver. Samma omständighet kan å andra sidan 

ha bidragit till studiens förhöjda reliabilitet och validitet, då min förkunskap och entusiasm kan ha 

ökat min empatiska förmåga att sätta mig in i samt förstå och uppfatta nyanser i informanternas 

beskrivningar. 

 Då jag har använt mig av endast en metod, den kvalitativa, samt varit ensam forskare, har 

studiens giltighet inte prövats utifrån egentlig metod- och forskartriangulering. (Kjaer Jensen, 
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1995). Likväl anser jag att informanternas referat tillsammans med min förkunskap och studiens 

teoretiska ram, utgjort en datatriangulär förståelseprocess som fortlöpande prövat studiens 

giltighet. Även har utförandet av intervjuer vid två olika tillfällen möjliggjort en jämförande 

dataprövning av såväl informantbeskrivningarna som mina tolkningar. Slutligen har olika 

teoretiker och teoretiska begrepp bidragit med olika aspekter, varför jag anser att studien prövats 

också utifrån en viss teoretisk triangulering. (a.a.). 
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2 .8  E T I S K A  Ö V E R V Ä G A N D E N  

Då forskningsintervjun enligt Kvale (1997) innebär en maktasymmetri där intervjuaren definierar 

situationen, försökte jag i möjligaste mån utjämna obalansen genom att tydliggöra studiens syfte 

och tillvägagångssätt. Informanterna var införstådda i att de kunde låta bli att svara på frågor samt 

avbryta intervjun närhelst de önskade. 

 Enligt Kvale (1997) kan forskningsintervjun likna en terapeutisk situation som ibland kan 

medvetandegöra underliggande problem inom informanterna och kräva terapeutisk hjälp. I syfte att 

snabbt kunna hjälpa informanterna med att skingra funderingar och oro alternativt förmedla annat 

lämpligt stöd, informerades de om de att när som helst var välkomna att ringa mig. 

 Jag har genomgående värnat om informanternas anonymitet och i syfte att minimera identifie-

ringsrisken har somliga detaljer förvanskats eller uteslutits utan att meningsinnehåll förändrats. 
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33 ..   TT EE OO RR EE TT II SS KK   BB AA KK GG RR UU NN DD   
  

 
 

3 .1 .  T I D I G A R E  F O R S K N I N G

Forskning jag funnit mest relevant för min uppsats är den som handlar om upprepningstvång (van 

der Kolk, 1989; Böhm, 2001) och förälskelsen/kärleksrelationen mellan två (Furhoff & Olsson, 

1997; Böhm, 2001; Craaford, 1986). Även har jag funnit forskningsstöd för syskons inverkan på 

yngre syskons individuations- och separationsprocess respektive partnerval senare i livet (Moser, 

Jones, Zaorski, Mirsalimi & Luchner, 2005). 

 
3.1.1 FÖRÄLSKELSENS OCH PARTNERVALETS PSYKOLOGISKA ORSAKER 

Såväl familjeterapeuterna Anne-Marie Furhoff och Lilly Olsson (1997) som psykoanalytikern 

Tomas Böhm (2001) uppmärksammar att förälskelsesymbiosen i stora drag påminner om den 

mellan modern och det nyfödda barnet och att individer i ett parförhållande upprepar många tidiga 

beteendemönster som kan väcka djupt liggande känslor till liv. Enligt Furhoff & Olsson (a.a.) görs 

partnervalet för en förälskelse huvudsakligen omedvetet och styrs av behov som grundar sig på 

ideal med rötter i relationer till våra föräldrar och ibland även till syskon. 

 Böhm (2001) redogör för hur förälskade individer genom idealisering ofta intalar sig att 

partnern liknar en själv och vice versa. I sökandet efter likhet kan det hända att man utgår från en 

egen oäkta identitet och ett falskt själv, varpå risken är stor att man finner ett objekt/en partner som 

bekräftar och ger ny näring åt den falska självbilden. Enligt Furhoff & Olsson (1997) förstärks 

dessutom individens självbild när denne speglar sig i objektet hon/han är förälskad i. Även säger 

Böhm (2001) att uppenbart omöjliga partnerval ibland görs i omedvetet syfte att relationerna inte 

ska lyckas, där smärtsamma följder av relationen garanteras redan vid valet av förälskelseobjekt. 

 Läkaren och psykoanalytikern Clarence Craaford (1986) beskriver förälskelsen som ett 

spänningstillstånd som leder till sökande efter bekräftelse, där sökandet till stora delar utgörs av ett 

utprojicerat ideal av den egna självbilden. När så någon identifierar sig med den utsända 

projektionen och i sin tur projicerar tillbaka sin egen ideala självbild, upplevs förälskelse mellan 

två. Båda parter upplever en oerhört stark bekräftelse som till stora delar inbegriper symbios-

längtan. Vidare framställer Craaford (a.a.) övergången från förälskelsen till upprättandet av en 

mognare relation, som en upprepning av den tidiga separations-individuationsprocessen vars 

kvalitet får betydelse för hur den vuxna varianten ska gestalta sig. 

 
3.1.2 TRAUMAT SOM UPPREPNINGSTVÅNG  

Traumatiserade människors benägenhet att upprepat exponera sig för sådant som minner om ur- 



Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer - tre kvinnor om dragningen till emotionellt otillgängliga män av Susanne Udenius vt -06 
 
 
 

sprungstraumat, beskrivs av psykiatrikern Bessel A. van der Kolk (1989) som ett upprepningstvång. 

Bland annat kan barn som tidigt exponeras för hänsynslöshet och försummelse från viktiga nära 

stressas svårt och rent av traumatiseras. I syfte att få skenbar kontroll över det känslomässiga kaoset, 

lägger barnet skulden på sig själv samtidigt som det knyter starka band till aggressorn vilket i sin tur 

kan leda till emotionell sammanblandning av smärta och kärlek. Barn med denna bakgrund kan 

komma att acceptera dylika livsbetingelser som normala och förväntade också i vuxna relationer. 

När de som vuxna hamnar i nya svåra förhållanden, återvänder de till tidigt invanda relationsmönster 

av att bete sig kompetent, älskvärt och exemplariskt för att omigen ta på sig skuld för sådant som går 

fel. På så vis kan barndomens trauma både återupprepas och vidmakthållas. (a.a.). 
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3.1.3 SYSKON SOM IDENTIFIKATIONSOBJEKT  

Moser et al. (2005) liksom psykologen och psykoterapeuten Gunnar Carlberg (1994) belyser båda 

att tidiga syskonrelationer kan få en viktig roll i barns individuations-separationsprocess. Då 

anknytningen mellan syskon kan mildra skräcken över att vara åtskild från modern, kan ett äldre 

syskon bidra till att ett yngre syskons separation från modern blir mindre traumatisk. Moser et al. 

(a.a.) understryker dock att det finns risk för att ett äldre syskon för att själv må bra, kräver 

småsyskonets idealisering och därför uppmuntrar en fortsatt identifikation snarare än separation. 

 Carlberg (1994) poängterar att syskonrelationen som innehåller svår svartsjuka och rivalitet, på 

ett negativt vis kan medverka till patologisk karaktärsbildning i form av utplåning av egna behov 

och ständig upptagenhet vid andras. Vidare uppmärksammar Moser et al. (2005) att syskon kan 

vara viktiga förebilder för den vuxna kärleksrelationen, där exempelvis en fientlig och hotfull 

syskonrelation kan leda till vuxna dysfunktionella kärleksrelationer. 

 
3 .2  O B J E K T R E L A T I O N S T E O R I  

Dynamisk utvecklingspsykologi har utvecklats i vågor om hittills fem stycken: Driftpsykologi, 

jagpsykologi, objektrelationsteori, självpsykologi och affektteori. (Carlberg, 1994; Figur 1). 

 Enligt objektrelationsteorin inverkar tidiga objektrelationsupplevelser på hur människan i 

vuxen ålder relaterar till sig själv och andra. Teorin fokuserar på relationen mellan det lilla barnet 

och dess nära objekt och syftar enligt psykoanalytikern Johan Cullberg (1999) till att förklara hur 

relationerna till barnets tidigaste objekt/nyckelpersoner byggs in i barnets personlighet och bidrar 

till dess utformning. Teorin fäster stor vikt vid individuations- och separationsprocessen och dess 

upplösning i form av att barnet uppnår autonomi i förhållande till modern/andra. (McWilliams, 

2000). Med objektrelaterande avses barnets förhållande till yttre verkliga objekt såsom människor 

och ting, medan objektrelationerna är barnets inre föreställningar om objekten. (Cullberg, 1999).  
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Figur 1. Fem utvecklingsvågor inom dynamisk utvecklingspsykologi. (Figur av Susanne Udenius, 2006, inspirerad av Carlberg, 1994). 
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3.2.1 Separations- och individuationsprocessen  

Psykoanalytikern Margaret Mahler (Carlberg, 1994) har delat upp barnets separations- och 

individuationsprocess i faserna symbios, separation och individuation samt konsolidering. 

Separations-individuationsfasen är i sin tur indelad i faserna differentiering, övning och närmande. 

(a.a.; Figur 2). Separations-individuationsfasen föregås av normal autistisk fas samt symbiotisk fas 

där barnet ännu inte uppfattar några gränser mellan sig och modern. 

 Varje skede i separations-individuationsprocessen aktiverar barnets separationsångest varför 

moderns förmåga att hantera sin egen separationsångest, är avgörande för att hon ska kunna hjälpa 

barnet med att separera och uppnå individuation. (Craaford, 1986; Wiberg, 1988). 

 
Differentiering 

Under gynnsamma omständigheter börjar nu symbiosen med modern att brytas och individua-

tionen inleds. Barnet börjar kunna skilja ut sig från modern, lär känna skillnad mellan kända och 

främmande ansikten och blir medvetet om att modern kommer och går. (Cullberg, 1999). När 

barnet upplever en trygg förankring inom den symbiotiska sfären, kan det alltmer börja rikta sin 

uppmärksamhet utåt. (Carlberg, 1994). 

 
Övning  

Genom att röra sig allt längre bort från modern och använda henne som en trygghetsbas att 

återvända till för emotionell påfyllnad, tränar sig barnet i att separera från modern. (Cullberg, 1999). 

Som hjälp i processen använder sig barnet av övergångsobjekt i form av exempelvis en nalle, som 

10
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utgör en trygg länk mellan barnets inre värld där det är sammansmällt med modern och dess yttre 

där det är avskilt från henne. (Cullberg, 1999; Sigrell, 1994). Av modern krävs att hon såväl klarar 

av att hålla kontakt med som vågar släppa taget om barnet. I övningsfasen får fadern allt större 

betydelse, där han som representant för yttervärlden lockar barnet att lämna symbiosen. En 

frånvarande eller emotionellt otillgänglig far kan i värsta fall fungera på motsatt vis genom att bli 

prototyp för en fientlig och opåverkbar värld utanför symbiosen. (Carlberg, 1994). 
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Mor 

 
Mor 

 
Barn 

 
Mor 

 
Barn 
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Barn 

 
Mor 
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Figur 2. Separations-individuationsprocessen enligt Margret Mahler (Cullberg, 1999, s. 63) 
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ärmande -  Närmandekris   

enom separationsövningar tilltar barnets förmåga att vara åtskild från modern. Med ökad insikt 

m autonomi växer separationsångesten, varpå barnets behov av att söka sig tillbaka till modern 

r att förvissa sig om att hennes kärlek finns kvar ökar. (Carlberg, 1994). Under närmandefasen 

utvecklas barnet alltmer mot själv- och objektkonstans och förmågan att inom sig (själv) behålla 

ch framkalla bilden av modern (objekt) även när hon är frånvarande ökar.  

Närmandefasen kulminerar i en kris, som inom barnet visar sig som en motsättning mellan 

symbiosen och skräcken för densamma. (Wiberg, 1988). Krisen 

 

känslor i allt för höga 

doser kan skada barnets separations-individuationsprocess och leda till ett fastklamrande vid 

 

 

N

G

o

fö

o

 

stark längtan tillbaka till moders

föregås av barnets ökade insikt om att vara ett själv och av att vara föremål för andras iakttagelse. 

På detta följer en skrämmande känsla av utanförskap och av att vara annorlunda vilket under 

trygga omständigheter kan bidra till en ökad differentiering mellan barnet och modern. Om 

modern å andra sidan bemöter barnets strävan efter självständighet negativt, kan det resultera i att

barnet känner skam över den uteblivna reaktion det hade förväntat sig. Skam
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(Carlberg, 1994). 

OCH SKAM  

 extrem självöverskattning, patologisk narcissism, 

an innefatta skamlöshet, där självkärleken sker på bekostnad av 

ts 

rarna. Då barnet för sin utveckling behöver vilja identifiera sig med sina föräldrar, introjicerar 

modern och den ursprungliga mor-barnrelationen. (Kjellqvist, 1993).  

 Craaford (1986) talar om att barnets utveckling mot själv- och objektkonstans går via en 

ständig dialog mellan mor och barn. Barnet utvecklar ett själv genom att ta in yttervärlden i sitt 

inre referenssystem och för att kunna värdera inflödet av stimuli behövs moderns tolkningshjä

Dialogen sker genom barnets fortlöpande återfrågningar till modern vars befintliga och obefi

bekräftelser tolkas som gillande eller fördömande. En mor med egen separationsrädsla kan genom 

att projicera ut den på barnet, fördöma barnets strävan efter autonomi och skrämma det till fortsatt 

symbios. I rädsla för att dialogen och den goda relationen till modern ska upphöra, identifiera

barnet sig med moderns projektion och bygger sin självbild på den. (a.a.). På detta vis vågar eller 

kan inte barnet separera från modern, med resultatet att en skadlig emotionell modersbindnin

permanentas. (Skinner, 1998). Det hela kan hämma barnets utveckling mot själv- och objektkons

tans och leda till ett kroniskt beroende av yttre objekt, där förmågan att känna tillfredsställelse och

kontrollera ångest blir beroende av utomstående. (Carlberg, 1994). 

 
K o n s o l i d e r i n g  

Om närmandefasen förlöper väl får närmandekrisen sin lösning när barnet når en konsolidering av 

sin individualitet och har hittat ett optimalt avstånd till modern och kan vara ifrån henne utan oro. 

Även nås en stabilitet i utvecklingen mot en mer definitiv själv- och objektkonstans och barnet 

börjar kunna hantera känslor av hat och kärlek till samma objekt. Den goda självbilden är nu 

tillräckligt stabil för att barnet ska kunna känna smärta och besvikelse utan att gå under, vilket är 

en förutsättning för att såväl kunna sörja som för att klara av nära relationer. 

 
3.2.2 NARCISSISM 

Typiskt för den narcissistiska personligheten är en inre klyvning mellan två motsatta självbilder, 

där den ena är hatisk och skamfylld och den andra grandios och positiv. Den grandiosa sidan 

eftersöker hela tiden påfyllande bekräftelse för att hålla stånd mot den negativa. (Cullberg, 1999). 

 Enligt psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist (1993) är skam och narcissism nära förbundna 

med varandra och skam kan beskrivas som narcissistisk sårbarhet. Medan narcissism medför en 

positiv upplevelse av självet är skam att uppleva sitt själv negativt. När den sunda förmågan till 

självkärlek av olika skäl försvagats kan istället

framträda. Patologisk narcissism k

förmågan att älska någon annan. (a.a.).  

 Ett barn som inte blir bekräftat eller får sin kärlekslängtan besvarad av sina föräldrar, utsät

för en kränkning vilket barnet försöker uthärda genom att skapa en idealiserad inre bild av föräld-
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). 

 

is idealisera och nära sin grandiosa självbild. Narcissisten 

skt själv känner sig ofta 

a och overkliga och söker ständigt andra som kan skänka dem känslor av värde. (a.a.). Vidare 

tioner, där intimitet lätt 

t vändning mot självet. Förluster hanteras genom idealisering av det förlorade objektet. Genom 

a det onda och få 

 

barnet föräldrarnas brister och omvandlar dessa till egen skam och ett eget skambelagt själv. Ett 

försvar mot skam och andras skamlöshet kan visa sig i ett skapat starkt jagideal, där individen so

skydd mot utskämdhet ställer höga krav på sig själv att vara alltigenom perfekt. (Kjellqvist, 1993

 Narcissistens övergripande känslor av skam och avund hanteras med psykologiska försvar som

idealisering, nedvärdering och projektion. Genom att nedvärdera andra gör sig narcissisten av med 

egen skam och självkritik och kan på så v

är beroende av positivt påfyllande självobjekt, varför medmänniskor värderas främst utifrån sin 

förmåga att utgöra narcissistiska förlängningar. (McWilliams, 2000). 

 
3.2.2(1) Narcissistisk förlängning och utveckling av falskt själv 

Barn som används som föräldrars narcissistiska förlängningar blir förstärkta utifrån dugligheten att 

glädja föräldrarna, varpå egna behov och ett autentiskt själv trycks undan. (Cullberg, 1999). Om 

villkoret för föräldrakärlek är att spela en viss roll, kan ett barn frukta att egna känslor ska leda till 

föräldrarnas förskjutning varpå barnet tvingas skapa ett falskt inre själv. (McWilliams, 2000). 

 Enligt psykoanalytikern Donald W Winnicott (Sigrell, 1994) frodas det inom barnet sanna 

självet genom moderns uppmuntran till barnets individuation och separation, där just separationen 

ger barnet en upplevelse av att ha ett sant själv. Människor med ett fal

tomm

kan barn med ett falskt själv som vuxna uppvisa en låg anspråksnivå på rela

förväxlas med gränslöshet och rädsla för närhet med frihetsbehov. (Tudor-Sandahl, 1997). 

 
3.2.3 MASOCHISM OCH SJÄLVUTPLÅNANDE PERSONLIGHETSSTRUKTUR  

Självdestruktivitet kan enligt psykoanalytikern Nancy McWilliams (2000) syfta till att distrahera 

en primär inre smärta och masochism kan förstås som ett uthärdande av lidande under förhoppning 

om att uppnå något bättre. McWilliams (a.a.) ger som exempel misshandlade kvinnor som stannar 

hos sin partner i tron om att misshandeln kommer att upphöra om de bara blir tillräckligt goda. 

Vidare har personer med självutplånande/masochistiska drag ofta en historia av obearbetade trau-

man, tidiga objektförluster samt olösta problem kring beroende och skuld. (McWilliams, 2000). 

 Masochister styrs av omedveten skuld och använder sig av försvaren idealisering, introjektion 

sam

vändning mot självet förläggs (introjiceras) annans skuld på sig själv i syfte att äg

makt att förändra det som gått fel. Vidare tillåter sig masochister att hysa fientliga känslor endast 

om de blivit orättvist behandlade, varför de tenderar att projicera ut negativa känslor på andra i 

syfte att det onda ska framstå som orsakat av något utanför dem själva. (McWilliams, 2000). 
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3.2.3(1) Upprepningstvång  

Enligt McWilliams (2000) gör alla människor val som inrymmer upprepningar från barndomen, 
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e  

 

e 

 och 

om lärt sig sammankoppla straff med närhet, kan som vuxen associera smärta med intimitet. 

cWilliams, 2000).  

m n endast den med destruktiv barndom uppfattas som tvångsmässig i sin strävan att återskapa det

förflutna för att på nytt försöka bemästra det. 

 Masochisten försöker bemästra förväntad smärta genom omedvetna självutplånande handlingar 

som kan befästas i ett upprepningstvång. Inför godtycklig bestraffning av den man är beroende av,

kan ett aktivt framkallande av smärta verka ångestreducerande och ge en känsla av att åtminston

ha valt tid och plats för sitt lidande själv. Den som i barndomen bekräftats endast när hon lidit

s

(M
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44 ..   RR EE SS UU LL TT AA TT   OO CC HH   AA NN AA LL YY SS   
  

  
  

P R E S E N T A T I O N  A V  I N F O R M A N T E R N A  

 
Gabriella - 26 år. Uppväxt i småstad. Föräldrarna separerade när hon var ett år, varefter modern 

ingick i en mångårig samborelation med en vän till fadern. Såväl Gabriellas far som dennes vän 

(Gabriellas styvfar) var alkoholmissbrukare. Hade under förskoleåren sparsam kontakt med fadern 

som bodde på annan ort. Styvfadern behandlade modern dåligt varför Gabriella försökte 

uppmuntra henne och ge stöd. Uppväxttidens relation till modern beskrivs som ett öppet och 

förtroligt kompisförhållande. Har två halvsyskon som hon inte växt upp med. Som barn 

genomgående duktig i skolan och omtyckt av lärare.  

 Som vuxen sällan nöjd med kropp och utseende. Tränar mycket på gym. Har höga 

prestationskrav på sig själv men uppger sig ändå ha ett gott självförtroende. Ogillar att göra fel och 

få kritik. Har under några år partymissbrukat amfetamin, ecstasy, cannabis och Rohypnol. 

Droganvändande helt upphört sedan ett par år. Säger sig fly från tillvaron med hjälp av alkohol och 

män. Anser sig inte ha alkoholproblem. Poängterar att män är som en drog för henne. 

 Bor i hyresrätt centralt i storstad och har fast arbete inom service. Ensamstående utan barn. 

Emotionellt otillgängliga män hon varit tillsammans med har missbrukat, varit kriminella och/eller 

otrogna. Relationen till Jörgen som Gabriella berättar om i studien är över sedan ett år. 

 Fadern ännu idag aktiv alkoholist. Kontaktens existens ansvarar Gabriella för, då fadern sällan 

hör av sig förutom när han är onykter vilket Gabriella är ledsen över. Fadern upplevs dock lättare 

att samtala med när han är full. Den vuxna relationen till modern beskrivs som bra och öppen. 

 
Sofia - 35 år. Uppväxt med ensamstående mor i mellanstor stad. Inga syskon. Alkoholiserad far 

lämnade familjen för älskarinna när Sofia var ett år. Som barn främst helgkontakt med fadern. När 

fadern hälsade på försökte Sofia vara snäll och rolig för att få honom att vilja stanna kvar. Kände 

sig osedd av fadern, men uppfattade honom trots allt som en idol. Inom sig beskyllde hon modern 

för att genom fientlig hållning gentemot fadern skrämma bort honom från hemmet och Sofia. 

Föräldrarnas relation besvärlig, varför Sofia avstod från att belasta modern med egna omsorgs-

behov. Modern arbetade mycket och var sällan hemma. Läste och skrev innan skolstarten och 

påstår att föräldrarnas uppskattning av henne stod i relation till kapaciteten att vara duktig i skolan.  

 Har som vuxen haft konstnärliga ambitioner i form av skrivande och måleri. Beskriver en 

splittrad självbild där hon har ett bra självförtroende men dålig uthållighet, där föresatser och 

ambitioner lätt rinner ut i sanden. Sedan övre tonåren perioder av överkonsumtion av alkohol samt 
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missbruk av amfetamin och cannabis. Allt missbruk upphört sedan flera år. Män hon ingått smärt-

samma relationer med har framför allt haft missbruksproblem men även varit otrogna mot henne. 
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 Lever idag som ensamstående småbarnsförälder. Bor i radhus i större stad. Högskolestuderar 

till beteendevetare. Förhållandet till Floyd som hon beskriver i studien avslutades för tre år sedan. 

 Sofias far ännu idag aktiv alkoholist. Relationen spänd på grund av att Sofia kräver att fadern 

är nykter när de träffas. Aktuell relation till modern distanserad. Modern uppges vara intresserad 

av Sofias högskoleresultat, men frågar aldrig Sofia hur hon mår eller har det. 

 
Louise - 29 år. Uppväxt i storstad i kärnfamilj med biologisk mor och far och en ett år äldre 

adoptivsyster av svenskt ursprung. Högpresterande mönsterelev genom hela skoltiden. Omtyckt av 

lärare. Problematisk relation till moder som enligt Louise inte fanns tillgänglig för emotionella 

behov. Modern upplevdes vara arg, stressad och krävande varför Louise ständigt ansträngde sig för 

att vara henne till lags. Svår barndomsrelation till systern, som enligt Louise förtryckte henne. 

Fadern beskrivs som en idol som alltid hade tid för henne och aldrig blev arg. 

 Är som vuxen missnöjd med kropp och utseende. Övertränar i perioder. Anser själv att hon 

missbrukar såväl relationer som mat. Stort behov av att vara duktig och snäll. Vill vara omtyckt av 

alla, även av dem hon ogillar. Har svårt för att vara ensam då ensamhet lätt ger henne ångest. 

Alkohol används för nöje och avslappning. Hon anser inte att alkoholmissbruk föreligger. 

 Ensamstående. Inga barn. Bor i bostadsrättslägenhet. Utbildad jurist. Fast anställning inom 

bankvärlden. Beskriver två svåra relationer, en mångårig med den emotionellt tillgänglige mannen 

Anders och en kortare med emotionellt otillgänglige Danne som missbrukade och var kriminell 

och otrogen. Relationen med Danne är över sedan många år och den till Anders sedan ett par år. 

 Louise uppger att relationen till fadern är god också idag. Hon vänder sig till fadern om råd 

förutom när hon är ledsen då hon inte anser sig kunna prata med honom. Säger att hon inte heller 

kan prata med modern om känsliga/negativa saker, på grund av att modern då själv blir ledsen. 

  
  
4 .1  N Ä R A  R E L A T I O N E R  U N D E R  U P P V Ä X T Å R E N  
 
4.1.1 RELATION TILL MODER 

Samtliga informanter beskriver att de under barndomen månade om att vara sina mödrar till lags 

och inte vara till besvär. Både Sofia och Gabriella uppfattade att deras mödrar mådde dåligt på  

grund av smärtsamma relationer till män och var i behov av döttrarnas stöd. 
 

Gabriella: 
Det var ingen bra relation mellan mamma och min styvfar, så jag ville underlätta för 
henne genom att vara snäll och göra saker så att hon skulle vara glad. 
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Sofia: 
Hon hade det jättejobbigt med pappa och jag hade svårt för att störa henne. Jag ville 
inte oroa henne med saker och ting. 
 

Louise beskriver upplevelser av att modern, på grund av egna uteblivna högre studier, outtalat 

krävde att Louise skulle prestera bra i skolan. Vidare uppger Louise att hon som barn medvetet 

undvek att vara på ett sätt som kunde ha misshagat någon av föräldrarna:   
 

Mamma har nog velat att jag ska ta igen det hon har missat och jag har väldigt gärna 
velat göra henne nöjd. [...] det fanns inget behov av att sätta gränser för mig...det 
krävdes liksom aldrig eftersom jag var lätt att ha att göra med och undvek att vara på 
ett sätt som skulle ha fått mina föräldrar att tvingas sätta gränser. 

 

Både Sofia och Louise beskriver att deras mödrar arbetade mycket, sällan var hemma och att de 

därtill var otillgängliga för emotionella behov. 
 

Sofia: 
Hon fanns aldrig där eller frågade hur jag hade det. Det fanns ingen förtrolig kontakt 
där jag berättade saker och hon satt ner och lyssnade. Mamma var aldrig nånsin någon 
jag kunde prata med. 
 

Louise: 
Mamma var mycket borta och när hon väl fanns där var hon ofta stressad, arg och 
missnöjd. Jag kände mig inte särskilt värdefull för henne och jag önskar att hon hade 
funnits till för mig lite mer och lyssnat och ägnat mig lite mer uppmärksamhet. 

 

Louise beskriver hur hon i gymnasiet ville frigöra sig från andras och inte minst moderns höga 

förväntningar och krav. Hon påpekar att hon samtidigt som hon längtade efter frigörelse skrämdes 

av att den kunde väcka andras besvikelse och ogillande, varför hon istället för att erövra sin 

självständighet utvecklade ett dåligt självförtroende: 
 

Jag hade varit andra och inte minst mamma till lags sen jag var liten. I gymnasiet såg 
jag chansen att bli fri från alla krav och få en ny bild av mig själv bland människor som 
inte kände mig. [...] Jag kunde inte längre leva upp till att vara en bra dotter, duktigast 
i skolan och samtidigt bli vuxen, men i rädsla för att göra folk besvikna vågade jag 
trots allt inte förändra mig och istället fick jag dåligt självförtroende. 

 

Vidare beskriver Louise att det var svårt att vinna självständighet från modern, vilken inte tillät det 

förrän Louise i 20-årsåldern ingick i ett seriöst och långvarigt kärleksförhållande: 
 
Jag trodde aldrig att det var tillåtet att bryta mig loss från mamma och det var som att 
hon inte ville att jag skulle vara en fri person. Enda gången hon verkade acceptera mitt 
oberoende från henne var när jag väl hamnade i en långvarig relation med pojkvän. 
 

Efter moderns separation från styvfadern bodde Gabriella och modern ensamma och kom att 

utveckla en stark och nära kompisrelation till varandra. Gabriella beskriver relationen som 
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kärleksfull, öppen och förtrolig men att modern sällan iklädde sig rollen av att vara vuxen och 

gränssättande. Gabriella säger att det mesta tilläts så länge hon berättade om det för modern: 
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Jag hade befälet och inga tider fanns att passa. I tonåren var jag ofta med min äldre 
kusin som jag festade med och sov över hos på helgerna. Jag tyckte det var hur bra som 
helst att jag fick göra vad jag ville för mamma och att det enda som krävdes var att jag 
berättade om allt. Det har väl hänt att jag ljög en gång och då blev hon jättearg. 

 

Gabriella säger att närheten och öppenheten till modern upphörde när hon i tonåren träffade en 

kille som missbrukade och introducerade henne för droger: 
 

Jag träffade min första stora kärlek på sommarlovet innan gymnasiet. Han tog droger 
vilket gjorde att jag blev nyfiken och själv testade. Och det var väl då mamma och jag 
började tappa relationen till varandra eftersom jag plötsligt blev tvungen att lägga på 
ett lock på vissa bitar av mitt liv som jag inte kunde berätta om för henne. 

 

4.1.2 RELATION TILL FADER 

Både Sofia och Louise beskriver att de som barn såg sina fäder som idoler. 
 

Sofia: 
Han blev ju idol ganska snabbt, eftersom han var så mycket frånvarande. 
 

Louise: 
Pappa fanns alltid där och jag kunde fråga honom om allt. Han kunde allt, hade alltid 
tid och blev aldrig irriterad. Han var min idol. 
 

Louise säger att hon också som vuxen efterfrågar faderns råd, dock inte när hon är ledsen: 
 

Även om jag idag är den som borde veta mer, frågar jag ändå alltid pappa om råd och 
lyssnar på vad han säger. [...] när jag är ledsen kan jag inte prata med pappa. 
 

Sofia och Gabriella säger båda att deras fäder ofta bortprioriterade dem under barndomen. 
 
Gabriella: 

Pappa har alltid druckit mycket. Hemma hos honom var det alltid fest och mycket 
supande. Trots att jag bara var där nån enstaka helg ibland, var han tvungen att ha 
nån tjej hemma hos sig som han satt och söp ihop med fram till tre om mornarna. Jag 
blev ledsen över att han valde det före mig. 
 

Sofia: 
Spriten kan han ju älska, men inte...alltså drickandet plus den trassliga relationen med 
mamma verkade alltid vara viktigare och han såg liksom inte mig. När han kom hem 
till oss så var det inte för min skull, även om jag väldigt mycket ville att det skulle vara 
det...men det handlade hela tiden om mammas och pappas spel. Så fort det blev 
problem mellan dem drog han och tog till spriten. 

 

Gabriella säger att känslokontakten med fadern alltid varit bättre när han varit onykter än nykter: 
 

Så fort han dricker kan han öppna sitt hjärta och berätta hur mycket man betyder, men 
han kan aldrig säga att han älskar mig när han är nykter, utan det är ju när han är 
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full...alkoholen är pappas tröskel över till känslolandet...hans helrör Koskenkorva... 
 

Gabriella beskriver far-dotterrelationen som öppen och i avsaknad av tabun:  
 

Vi har alltid kunnat prata om sex utan att det har varit tabu. Pappa är väldigt öppen 
och har berättat om sina sexuella erövringar för mig. Det är nog inte många som har 
en så öppen relation med sin far...fast ofta när han berättar om sex har han ju druckit. 

 

4.1.3 RELATION TILL SYSKON 

Även om också Gabriella har halvsyskon, är Louise den enda av informanterna som har växt upp 

med och levt nära ett syskon. Louise säger att syskonrelationen påverkat henne mycket och 

redogör för hur hon som barn upplevde att systern var avundsjuk och behandlade henne illa. 

Louise berättar att hon försökte bemöta systerns ilska med att själv vara snäll och tillagsinställd: 
 

Hon var arg och svartsjuk och trots att jag försökte förminska mig räckte det inte...hon 
ville liksom ta bort mig och jag tror hon tyckte att jag tog en plats som var hennes. Att 
hon trots allt försökte ta hand om mig ibland, tror jag mer hade att göra med att hon 
ville känna sig viktig än att jag var betydelsefull för henne. [...] Hon har alltid haft en 
styvmorsattityd mot mig och allt har varit på hennes villkor. Om jag ställde krav blev 
hon elak, så jag försökte vara så snäll som möjligt för att hon inte skulle göra mig illa.  
 

Louise ser likheter mellan relationen till sin syster och en smärtsam kärleksrelation till en man:  
  

Relationen till min syster liknar en smärtsam kärleksrelation då hon står mig nära och 
tar mycket utan att jag får något tillbaka. Av henne har jag känt mig hunsad och fått 
nöja mig med det lilla jag fått och det känner jag igen också i mina relationer till män.  

 

4.1.4 FÖRÄLDRARNA SOM FÖREBILDER FÖR KÄRLEKSRELATIONEN  

Både Sofia och Gabriella beskriver att mödrarna hade relationer med män som var otrogna.  

Enligt Sofia fortsatte föräldrarna efter separationen att leva i ett nioårigt skenäktenskap, trots 

faderns alkoholmissbruk och kvinnoaffärer. Fadern var ofta hemma hos Sofia och modern. 
 
Sofia: 

Pappa var otrogen under hela deras äktenskap...fast det var ju nåt mamma visste. 
 

Gabriella: 
Pappa är ju den otrogna mannen liksom...världens kvinnotjusare helt enkelt. 

 

En vän till fadern kom att bli Gabriellas styvfar. Han bodde med modern och Gabriella från det att 

hon var ett till elva år. Hon berättar att styvfadern var alkoholist och ofta elak mot modern: 
  

Min styvfar misshandlade mamma psykiskt...psykade henne. [...] Precis som pappa var 
också han alkoholist...han satt alltid full på fredagarna och somnade i soffan. 
 

Sofia säger att hon som barn uppfattade att fadern ville flytta tillbaka hem, men att modern 

avvisade honom. Sofia redogör för hur hon vid faderns besök försökte kompensera moderns 
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ogästvänliga sätt, genom att själv vara snäll, rolig och trevlig mot fadern för att försöka få 

honom att stanna kvar: 
 

Det kändes som att mamma fått ut honom på nåt sätt, inte att han hade valt det och jag 
upplevde att det alltid brakade ihop på grund av henne. Eftersom jag tyckte att mamma 
var elak och gjorde så att pappa försvann hela tiden, försökte jag vara rolig och snäll 
när han hälsade på så att han skulle vilja stanna...så som jag önskade att mamma 
skulle ha varit mot pappa. Jag tänkte att om hon gjorde det lite lättare för honom att 
vara hemma hos oss, så skulle också hans och min relation vara bättre. 
 

Sofia förklarar hur hon utifrån föräldrarnas relation skapade sin egen relationsstrategi: 
   

Utifrån att ha tolkat mammas och pappas spel, skapade jag min egen strategi. Eftersom 
de betedde sig som de gjorde och inte kunde fortsätta att vara ihop, drog jag slutsatsen 
att man för att behålla någon måste vara snäll, rar och tänka på den andras behov.  
 

Sofia beskriver att föräldrarna levde i ett skenäktenskap:  
   

De hade nåt slags skenäktenskap fram till att jag var ungefär nio år. Pappa dök upp lite 
då och då på helgerna. De hade middagar hemma och bjöd hem folk och så...och jag 
var ju del av den där maskeraden kan man säga. [...] Pappa verkade vilja komma 
tillbaka till oss, men ändå hade han en älskarinna och drog iväg så fort det hettade till. 
[...] Han var nog ganska nöjd med att leva i illusionen av att ha familj och samtidigt 
kunna träffa hur många kvinnor som helst hela tiden. 
 

Louise uppger att modern på grund av underlägsenhetskänslor alltid grälat på och förringat fadern: 
 
Hon har nog alltid känt sig underlägsen pappa vilket hon visat genom att vara elak och 
klanka ner på honom och säga att han är dålig, så där inför folk också...men det har 
inte bitit på pappa. Pappa har alltid hållit tyst och gått undan och det kan ju verka som 
att det är mamma som bestämmer, men jag tror att det har varit en medveten strategi 
från pappas sida...han vet att han har övertaget och har därför aldrig behövt bråka 
tillbaka. Det tar liksom inte på honom att mamma är elak...han bara skrattar åt henne. 

  
 

4 .1.5 ANALYS AV UPPVÄXTÅRENS NÄRA RELATIONER 
 

4.1.5(1) Symbiotisk relation hämmar döttrarna och ti l lfredställer mödrarna 

Samtliga av studiens kvinnor skildrar att de som barn ansträngde sig för att vara mödrarna till lags 

då de uppfattade att mödrarna behövde dem för glädje, uppmuntran och stöd. Sofia och Louise 

upplevde båda att deras omsorgsbehov negligerades av mödrarna. Gabriella skildrar tonårsför-

hållandet till modern som en nära och öppen kompisrelation, där det mesta tilläts så länge 

Gabriella berättade om allt. Louise säger att hon kände sig tvingad att vara duktig i skolan för 

moderns skull. Även säger Louise att hon inte vågade gå emot eller frigöra sig från modern. 

 Samtliga kvinnors berättelser indikerar att de som barn använts som mödrarnas narcissistiska 

förlängningar för egna känslomässiga behov. (Tudor-Sandahl, 1997; Cullberg, 1999). Istället för 
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att uppmuntra separationsförsök, anar jag att kvinnornas mödrar förmedlade att världen utanför 

symbiosen var farlig. Samtliga kvinnors erfarenheter, i synnerhet Louises, antyder att deras mödrar 

hade egna separationssvårigheter och symbiosbehov, vilket kan ha skrämt döttrarna till fortsatt 

känslomässig och gränslös modersbindning. (Skinner, 1998). Utifrån Craafords (1986) idéer om 

barns återfrågningar i dialogföringen med modern, är det enligt mig tänkbart att mödrarna 

projicerade ut egen separationsrädsla på sina döttrar, vilka i rädsla för upphörd modersrelation 

identifierade sig med moderprojektionerna. 

 Winnicott (Sigrell, 1994) poängterar att ett barns sanna själv frodas genom moderns uppmuntran 

till individuation och separation. I rädsla för att bli övergivna av symbioskrävande mödrar, är det 

möjligt att samtliga kvinnor har tvingats undantrycka egna känslor och behov och på så vis förlorat 

kontakten med sina sanna själv. (McWilliams, 2000; Skinner, 1998; Tudor-Sandahl, 1997).  

 
4.1.5(2) Fäderna förmår inte hjälpa döttrarna ti l l  autonomi  

Enligt psykologen Britt Wiberg (1988) visar sig barnets närmandekris som ambivalenta känslor av 

stark längtan tillbaka till symbios med modern och en samtidig skräck för att uppslukas av den. För 

att bli självständig från modern behöver barnet träning i att förflytta sig mellan närhet och distans, 

där en tillgänglig far kan vara en värdefull länk mellan de båda ytterligheterna. På motsatt vis kan 

en otillgänglig far få världen utanför symbiosen att verka fientlig och opåverkbar, varpå barnets 

rädsla för självständighet stärks. (Carlberg, 1994). Enligt dessa resonemang är det troligt att Sofias 

och Gabriellas frånvarande fäder inte kunnat förmedla att modersseparation och autonomi är något 

bra, varför döttrarna utan stöd utifrån inte har vågat/kunnat lämna mor-barnsymbiosen emotionellt. 

 I Louises fall framstår det som att både modern och systern haft behov av Louises fortsatta 

osjälvständighet. Med stöd av Moser et al. (2005) är det möjligt att systern behövde Louises 

fortsatta idealisering för att själv må bra, varpå Louises separationsförsök inte uppmuntrades. 

Istället för att underlätta Louises åtskillnad från modern, har anknytningen till systern snarast 

erbjudit ytterligare en relation där separationsförbud råder. Likt Sofias och Gabriellas fall, tycks 

inte heller Louises far bistått henne i att bryta beroendet till vare sig modern eller systern.  

 
4.1.5(3) Masochistisk posit ion och upprepningstvång 

Louise påstår att systern var arg och svartsjuk på henne i barndomen. Även säger Louise att det 

kändes som om systern önskade att hon försvann. Louise ställde medvetet inga krav på systern 

enligt idén om att ju snällare hon var ju mindre risk för att systern skulle göra henne illa. 

 Louises förhållande till systern kan ses ur ett masochistiskt perspektiv, där hon enligt 

upprepningstvångets dynamik uthärdat systerns förtryck i syfte att i slutändan uppnå något bättre. 

(McWilliams, 2000). Försöken till att förmå systern att bli snäll genom att inte själv kräva något, 
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tolkar jag som att Louise genom att förminska sig själv försökt kontrollera systerns ilska för att 

inte överges eller förkastas. Redogörelserna för hur systern växlade mellan att förtrycka Louise 

och emellanåt utdela viss omsorg och kärlek, kan med stöd av McWilliams (a.a.) möjligen belysa 

hur Louise lärt sig använda lidandet som en strategi för att väcka systerns välvilja. Även kan det 

påvisa Louises benägenhet att sammankoppla närhet och bekräftelse med smärta och lidande. 
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4.1.5(4) Fäderna idealiseras  

Både Gabriella och Sofia påpekar att de som barn kände sig bortvalda av sina fäder som verkade 

prioritera alkoholmissbruk, relationstrassel och kvinnoaffärer framför relationerna till döttrarna. 

Sofia menar att fadern framstod som en idol på grund av att hon så sällan träffade honom. 

Gabriella berättar att hon som vuxen anser att känslokontakten med fadern är bättre när han är 

onykter och beskriver den sexuellt frispråkiga relationen till honom som öppen och tabubefriad. 

Louise berättar att hon fortfarande som vuxen efterfrågar faderns råd utan att längre ha kunskaps-

mässigt behov av dem samt att hon inte kan vända sig till fadern om och när hon är ledsen. 

 För att förstå Gabriellas och Sofias relationer till sina fäder, tar jag stöd av Kjellqvist (1993) 

som menar att barn kränks och skambeläggs av utebliven fadersbekräftelse. För att uthärda 

skammen över att inte vara prioriterade av fäderna, kan Sofia och Gabriella som barn ha behövt 

skapa en idealiserad inre bild av dem. (a.a.). För att kunna bevara bilden av fäderna som god, kan 

de genom vändning mot självet ha förlagt skulden för fädernas svek inom sig själva, i syfte att äga 

det onda under skenbar övertygelse om att kunna förändra det som gått fel. (McWilliams, 2000). 

Under det att Gabriellas och Sofias fäder ofta var såväl mentalt som fysiskt frånvarande under 

döttrarnas barndom, kan de senares fadersidealiseringar förstås ur ett masochistiskt perspektiv där 

ett av de viktigaste psykologiska försvaren vid förlust av ett objekt är just idealisering av 

detsamma. (a.a.). 

 Tudor-Sandahl (1997) påstår att ett barn som behövt utveckla ett falskt själv, i vuxen ålder kan 

få svårt att skilja mellan intimitet och gränslöshet respektive rädsla för närhet med frihetsbehov. 

Samtliga av studiens kvinnor tycks ha undantryckt/fortfarande undantrycka egna omsorgsbehov i 

förhållandena till sina fäder. Utifrån Tudor-Sandahls (a.a.) tankar anar jag att Gabriellas falska 

själv bidrar till att hon beskriver den sexuellt frispråkiga relationen till fadern som varm och 

öppenhjärtig istället för gränslös. Av samma anledning kan Louises återkommande beskrivningar 

av faderns berättigade frihetsbehov vara ett uttryck för hennes oförmåga att uppleva närhet till 

honom. Vidare indikerar Louises oförmåga att prata med fadern när hon är ledsen, att hennes 

omsorgsbehov inte tillgodoses i förhållandet medan hon genom att idealisera fadern och dennes 

kunskapsnivå alltjämt ombesörjer positiv påfyllnad åt hans självbild. (McWilliams, 2000). 
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4.1.5(5) Mödrarna nedvärderas  
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Sofia säger att hon gav modern skulden för att fadern lämnade familjen och att hon försökte 

kompensera för moderns ogästvänlighet genom att vara snäll, gullig och rolig för att få fadern att 

stanna kvar. Louise menar att modern alltid känt sig underlägsen fadern och därför försökt 

förtrycka honom, dock utan att lyckas då fadern enligt Louise är för stark för att ta åt sig av 

moderns angrepp. Louise beskriver fadern som en snäll, närvarande, kunnig och tålmodig idol. 

 Utifrån McWilliams (2000) redogörelser för skam och narcissism, anar jag att Sofia som barn 

använt sig av narcissistiska försvar mot egna känslor av skam över att inte ha känt sig älskad av 

fadern. Skammen har sedan utprojicerats på modern, som gjorts till bärare av de fel och brister 

Sofia inte kunde förknippa med sin idealiserade far. På samma vis förstår jag Louises berättelser om 

moderns försök att förslava fadern som omfördelad skam, där fadern idealiseras som stark och fri 

medan modern nedvärderas och förskjuts. (a.a.). 

 
 
4 .2  V A L  A V  K Ä R L E K S P A R T N E R  
 
4.2.1 MANNEN LIKNAR FADERN 

Samtliga kvinnor vittnar om vissa likheter mellan sina fäder och männen de faller för. Även 

beskriver de att de attraheras av svårigheten i att fånga emotionellt otillgängliga män. 
 
Gabriella: 

När pappa dricker blir han snällare och mysigare...då kan han visa känslor. Det är 
lättare att prata och få kontakt med pappa när han är full än när han är nykter. 
 
Jörgen kunde prata om känslor när han var påtänd, aldrig när han var nykter. I nyktert 
tillstånd var han väldigt avskärmad. 

 
Gabriella: 

Jag tror att man kopierar sina relationer från barndomen, för jag blir kär i män som 
likt pappa inte finns där...män man inte kan få eller komma nära. 

 
Sofia: 

Jag försökte hålla kvar Floyd genom att vara gullig, snäll, sexig och laga god mat. Liksom 
pappa var Floyd nån jag måste hänga efter för att få vara med. [...] Jag hade jämt känslan 
av att Floyd när som helst kunde försvinna...och kanske var det det som var så attraktivt. 

 
Louise: 

Pappa har ett stort frihetsbehov [...] han får vara fri [...] inte instängd med mamma. 
 
Danne verkade stark och fri och gjorde vad han ville. [...] Han var farlig och svår och 
omöjlig att fånga och det var lockande att det inte gick att sätta honom i koppel. 

 

Både Gabriella och Louise poängterar att de redan från början tyckte sig känna igen/känna igen sig 

i sin partner, som om männen påminde om något välbekant och hemvant. 
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Gabriella: 
Vi kände igen oss i varandra, ungefär som om man hittar hem när man möter det man 
är van vid från barndomen. Man liksom hittar sin koja och blir trygg, trots att man som 
liten kanske inte alls var det. Kanske är det så att jag tror att jag ska kunna förändra 
killen, samtidigt som jag undrar hur jag skulle känna om det verkligen blev så... 
 

Louise: 
Det var som att vi fick kontakt direkt...och jag tror vi båda kände igen oss i den andra. 

 

4.2.2 MANLIGHET OCH SEX APPEAL 

Kvinnorna beskriver männen som starka, coola, manliga, farliga, modiga och självsäkra. 
 
Gabriella:  

Jag kan inte börja prata med en kille som inte ser ball ut [...]. En man är för mig någon 
som utstrålar att han är säker på sig själv, klär sig hippt och har muskler. Jörgen hade 
tatueringar, var snygg och häftig. Honom kunde jag se upp till och tycka var cool. 

 
Sofia: 

Floyd var jävligt snygg, stor och stark och hade jättehänder. Han verkade kunna ta tag 
i saker själv och jag tyckte att han var manlig. 

 
Louise: 

Jag tyckte direkt att Danne utstrålade farlighet och var spännande...nån slags 
energi och mod och en charm som ingen annan kunde förstå. Han var stark i sin 
dragningskraft, så där som ett lejon på savannen som tar den hona han vill ha.  

 

Kvinnorna redogör för hur männen fick dem att känna sig betydelsefulla och utvalda. 
 
Gabriella: 

I början bekräftade han mig helt hysteriskt. Han fick mig att känna mig betydelsefull, 
som att han behövde mig lika mycket som jag behövde honom...som om jag blev någon. 
Han höjde upp mig på piedestal och jag var helt säker på att han älskade mig. 

 
Sofia: 

Eftersom han var så svår att fånga kände jag mig väldigt utvald när han kände nåt för 
mig...då blev det ju bingo liksom... 

 
Louise: 

Jag väljer den svårast möjliga för att bevisa att jag är betydelsefull och eftersom 
Danne var så svår att fånga att jag i stort sett fick ligga på knä och be om uppmärk-
samhet, kände jag mig väldigt speciell och värdefull när han väl gav mig det. 

 

4 .2.3 AVERSION MOT EMOTIONELLT TILLGÄNGLIGA MÄN 

Både Gabriella och Louise säger att de finner tillgängliga och snälla män oattraktiva och omanliga. 

Gabriella tillägger att hon upplever dem mesiga, äckliga och rent av skrämmande. 
 
Gabriella: 

Jag blir aldrig kär i trevliga killar utan bara i riktiga skitstövlar som behandlar mig 
illa. Ofta tycker jag att snälla killar är mesiga och äckliga och när de börjar prata om 
födelsedagspresenter fast jag fyller först om ett halvår blir det bara för mycket...då tar 
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jag avstånd och blir rädd och lite äcklad. Vem har sagt att vi ska vara ihop så länge? 
[...] En snäll kille utnyttjar jag för uppmärksamhet, men jag står inte ut länge...en sån 
kille i förhållande till nån som Jörgen är som en Alvedon jämfört med heroin. 
 

Gabriella säger att hon eftersträvar passion och att kärleken hittills varit en smärtsam kamp: 
 

Ibland undrar jag om jag vet vad riktig kärlek är, men det är nog passion...jag 
eftersträvar alltid passionen. Hittills har kärleken varit en väldigt smärtsam kamp och 
kanske vill jag inte ha den där trygga kärleken, eftersom jag alltid faller ur där. 
 

Louise säger att hon var olycklig ihop med Anders som hon träffade efter Danne. Anders gav 

trygghet och bot på ensamhetskänslor men upplevdes som ofri och därför omanlig och oattraktiv: 
 

Anders fyllde samma funktion som maten...en trygg filt som höll ångesten borta, men 
jag såg honom aldrig som en man. Jag kunde inte se honom som en fri person och 
därför blev han heller aldrig attraktiv. Jag försökte intala mig att jag mådde bra men 
kände mig hela tiden olycklig...som en fånge i en bur...men jag var rädd för ensamheten 
och tänkte att vår relation var bättre än ingen alls. 

 
  

4.2.4 ANALYS AV KVINNANS VAL AV KÄRLEKSPARTNER  
 

4.2.4(1) Emotionellt  otil lgängliga män verif ierar falskt själv  

Kvinnorna beskriver att de kände igen sig i sin emotionellt otillgängliga partner och att han 

uppfattades som något välbekant. Sofia och Gabriella säger båda att barndomens fäder liknar 

otillgängliga män, på så vis att de var svåra att få och komma nära samt nödvändiga att jaga. 

Gabriella säger att hon faller för män hon inte kommer nära, att Jörgen liksom fadern blev 

känslosam och lättare att nå när han var onykter och att hon med en otillgänglig man upplever att 

hon hittat hem. Både Sofia och Louise uppger att det var attraktivt att deras otillgängliga män inte 

gick att hålla fast och när som helst kunde försvinna. Louise säger att Danne likt hennes far hade 

ett stort frihetsbehov och inte lät sig buras in. Sofia belyser att hon använde samma tillagsinställda 

metoder för att få såväl barndomens far som Floyd att stanna kvar.  

 Min tanke är att relationerna till emotionellt otillgängliga män, ställer samma höga krav på 

kvinnornas förmåga att idealisera och tillfredsställa andra som samtliga av deras nära barndoms-

relationer gjorde, såväl de till fäderna som till mödrarna och i Louises fall även den till sin syster. 

 Böhm (2001) och Furhoff & Olsson (1997) redogör för hur en individ med en falsk självbild 

tenderar att söka efter objekt som bekräftar den. Utifrån det finner jag det möjligt att kvinnornas 

val av partner inte primärt bestäms av likheterna mellan exempelvis deras fäder och emotionellt 

otillgängliga män, utan istället av de välbekanta känslomässiga upplevelser emotionellt 

otillgängliga män framskapar inom dem. 

 I mötet med otillgängliga män är det tänkbart att kvinnorna i själva verket får syn på sina 
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egna falska själv, vilket de översätter till att de känner igen/känner igen sig i männen. Utan kontakt 

med sina äkta själv sammanblandas behovet av att vara älskad med att vara behövd av andra för 

andras skull. Tillsammans med en emotionellt otillgänglig man, framstår det som att kvinnornas 

förmåga att existera utifrån andras behov bekräftas fullt ut, vilket får dem att känna sig värdefulla 

och utvalda; en tolkning jag finner stöd för i Craafords (1986) beskrivning av förälskelsen som en 

ömsesidig bekräftelse av varandras utprojicerade ideala självbilder. 
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4.2.4(2) Emotionellt  t i l lgängliga män alienerar kvinnorna från den egna självbilden 

Louise säger att hon var olycklig med Anders trots den trygghet och ångestlindring han medförde. 

Anders uppfattades som osjälvständig och därför oattraktiv och fick Louise att känna sig som en 

fånge. Både Gabriella och Louise vittnar om äckelkänslor för emotionellt tillgängliga män, vilka 

föraktas och uppfattas som omanliga, mesiga och oattraktiva. Båda säger att justa killar ger 

trygghet och kan utnyttjas för uppmärksamhet, men att de inte tillför passion. Louise säger även att 

hon för att känna sig hel behöver bekräftelse genom en relation och att hon längtar efter en 

kärlekssymbios när hon känner sig ensam. 

 Såväl Böhm (2001) som Furhoff & Olsson (1997) påpekar att förälskelsetillstånd mera handlar 

om omedvetna behov hos den förälskade, än om verkliga egenskaper hos objektet för förälskelsen. 

Av samma anledning som jag tror att kvinnorna attraheras av att bli sedda utifrån en välbekant 

falsk självidentitet, anar jag att emotionellt tillgängliga män, under det att de intresserar sig för 

kvinnornas djupare och sanna behov, bidrar till att kvinnorna känner sig främmande inför sig 

själva då de inte står i kontakt med sina äkta själv. Min tolkning är att samtliga kvinnors behov av 

att behövas och användas av andra är stort, varför de uppfattar samvaron med en tillgänglig man 

som olustig då där inte finns någon självutplånande funktion att fylla. Böhm (2001) förstärker 

mina tankegångar med påståenden om att människor med falska självbilder riskerar att undvika 

kärlekspartners som hotar att locka fram det sanna självet. 

 Kvinnornas olust till emotionellt tillgängliga män kan även stå för att männen väcker minnen 

av en kvävande mor till liv. Med stöd av Tudor-Sandahl (1997) anar jag att kvinnorna förväxlar 

intimiteten med en emotionellt tillgänglig man, med gränslösheten i barndomens bindning till 

modern. Enligt antagandet att studiens kvinnor inte har löst närmandekrisen, är det möjligt att män 

som önskar vara kvar i samt fördjupa en kärleksrelation förväxlas med en uppslukande symbiotisk 

modersfigur. På grund av avskuren kontakt med sina sanna själv och möjligen även en instabil 

själv- och objektkonstans, är det tänkbart att kvinnorna inte förfogar över de objektrelaterande 

färdigheter som behövs för att hantera nära och förtroliga kärleksrelationer med tillgängliga män.  
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4.2.4(3) Partnervalet  syftar t i l l  upprättelse för barndomens relationsnederlag  
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Gabriella uppger att såväl fadern som senare hennes styvfar var alkoholister. Fadern beskrivs som 

en otrogen kvinnotjusare och styvfadern uppges ha misshandlat modern psykiskt. Sofia berättar att 

hennes alkoholiserade far hade ständiga kvinnoaffärer under det mångåriga skenäktenskapet med 

Sofias mor. Louise ser likheter mellan relationen till systern och den till en emotionellt otillgänglig 

man på så vis att hon vill komma båda nära, att båda hunsar henne och att hon ger mycket utan att 

få något tillbaka. (4.1.3 Relation till syskon, s. 19). 

 Kvinnornas partnerval tolkar jag som ett utslag av upprepningstvång. För att på nytt försöka 

förmå ett otillgängligt och i Louises fall förtryckande objekt att älska och värdesätta dem, 

iscensätter samtliga kvinnor uppväxttidens relationsscenario med hjälp av emotionellt otillgängliga 

män. I strävan efter upprättelse för att som barn inte ha känt sig avhållna och värdefulla, antas 

kvinnorna på detta vis - om än på ett omedvetet plan - försöka framskapa nya chanser att bemästra 

barndomens relationsnederlag. (McWilliams, 2000; Van der Kolk, 1989; Brundin, 2002). 

 Likheten mellan Louises relation till systern och den till en otillgänglig man, kan ytterligare 

förstås utifrån teorier som påvisar att tidiga syskonupplevelser kan få ett avsevärt inflytande på 

vuxenlivets relationer och partnerval. (Carlberg, 1994; Moser et al., 2005). Enligt Carlberg (a.a.) 

kan svår syskonrivalitet leda till utplåning av egna behov och en ständig upptagenhet vid andras, 

något Louise visar prov på i sin relation till såväl systern som otillgängliga män. 

 Enligt McWilliams (2000) kan ett aktivt framkallande av en förväntad smärta orsakad av den 

man är beroende av, inge en känsla av kontroll över lidandet och på så vis verka ångestredu-

cerande. Det faktum att Louise upprepat väljer män som likt systern gör henne illa, kan således 

förstås som ett upprepningstvång utifrån en masochistisk logik. 

 
 
4 .3  R E L A T I O N E N  M E D  E N  E M O T I O N E L L T  O T I L L G Ä N G L I G  M A N  
 
4.3.1 SYMBIOTISKT FÖRHÅLLANDE 
 
Samtliga kvinnor redogör för hur de sammansmälte med mannen och hur detta gav positiva 

känslor av att vara tillfreds, hel, komplett och befriad från eget ansvar. 
 
Gabriella: 

Det räckte att jag låg i hans knä för att jag skulle känna mig lugn och tillfreds. Inget 
var viktigare än att få vara tillsammans med honom och till sist sket jag till och med i 
om han hade knarkat eller ej...det enda som betydde något var att få vara tillsammans. 

 
Sofia: 

Det var ett gränslöst uppslukande av varandra. Vi kunde sitta i timmar och bara titta 
varandra in i ögonen. Vi flöt ihop till en. [...] Floyd var min navelsträng och han till-
fredsställde mitt behov av att sitta ihop med någon. Jag levde för hans närvaro och när 
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han inte fanns nära kände jag mig halv och naken och överhuvudtaget inkompetent att 
leva. Det var som att vara inne i en mammas mage och vara helt befriad från alla val.  

 
Louise: 

När jag träffar en farlig man känner jag mig fri och befriad från krav. [...] eftersom 
Danne var ansvarslös och fri så kände jag att jag också fick vara på det viset. Han var 
ju ändå alltid värre...jag behövde liksom inte ta ansvar för mig själv. 
 

Louise redogör för sina ambivalenta känslor inför att vara i en symbiotisk relation: 
 

För att känna att jag är en hel person måste jag få bekräftelse genom en relation. [...] 
När jag känner mig ensam vill jag vara i symbios med någon, men priset för att vara i 
en ömsesidig symbios, är att jag måste ge upp min frihetslängtan. [...] Beroende är ju 
både en svaghet och en styrka...i en relation är det ju ett band av trygghet, men det kan 
också försvaga ens status av att vara hel och självständig.  

 

4 .3.2 EMOTIONELLT OTILLGÄNGLIG MAN FYLLER IGEN KÄNSLOMÄSSIGA TOMRUM 

Både Gabriella och Louise beskriver upplevelser av att ha känslomässiga hål inom sig, som en 

saknad efter eller brist på något/någon. Båda säger att otillgängliga män får hålen att försvinna 

samt att ett liv utan dessa män orsakar abstinensbesvär. 
 
Gabriella: 

Mina hål är väl det jag saknar från barndomen...att pappa inte var hos mig. [...] Hålen 
försvinner när jag är med skadade män, dricker eller som förr tog amfetamin. Med 
Jörgen kände jag mig komplett och hel, som om hålen var igenstoppade och borta. 
Utan nån som Jörgen har jag abstinensproblem ända tills jag träffar någon som liknar 
honom. Fram till dess försöker jag fylla igen hålen med att festa mycket och dämpa 
med alkohol. Jag försöker glömma hålen och aktiverar mig för att slippa känna efter. 
[...] Mitt mål är att känna mig hel också när jag bara är jag...utan att behöva vara 
beroende av någon annan för att må bra.  

 
Louise: 

Jag försöker fylla igen mina hål och att hjälpa de här männen är ett sätt...genom att ge 
så mycket som möjligt hoppas jag få lika mycket tillbaka. Annat som kan hjälpa när jag 
är deprimerad är att träna hårt, bli rädd eller tappa kontrollen som av berg-och-
dalbana...det ger endorfinkickar och gör mig hög. [...] När jag träffar en farlig kille 
känner jag mig fri och hel. Utan en sån relation känns allt meningslöst...då betyder jag 
liksom ingenting. [... ] Samtidigt som jag ju riskerar att bli förnedrad och obekräftad 
lockar mig det där farliga...och antingen knäcker det mig eller så får det mig att till slut 
inse att jag är värd att vara älskad och behövd så att jag till sist kan bli hel. Det är det 
jag försöker uppnå hela tiden...att bli en hel person. 

 

Samtliga av studiens kvinnor jämför förälskelsen i en emotionellt otillgänglig med ett drogrus. 
 
Gabriella: 

Det var som ett euforiskt lyckorus och han fick mig att känna passion. Stundtals var det 
förstås mycket skit runtomkring, men när det väl var bra fick man jättekickar. 
[...] Abstinensbesvären efter Jörgen var värre än efter ett amfetaminrus. 
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Jag mådde som om jag var påtänd på nånting. Det var som en enda lång kick...som av 
en drog och jag var helt avslappnad. 
 

Louise: 
Det är som en drog. Jag kan inte styra det riktigt...som att jag kan följa med vart som helst. 

 

4 .3.3 NEGATIVA FÖLJDER AV RELATIONEN MED EMOTIONELLT OTILLGÄNGLIGA MÄN 

Alla tre kvinnorna redogör för upplevelser av att de i sina smärtsamma kärleksrelationer förlorade 

väsentliga delar av sig själva och sina livsrum. 
 
Gabriella: 

Jag slutade träna och glömde bort mig själv totalt. Jag levde bara för Jörgen. Mina 
enda lyckliga stunder var när han var hemma med mig. Jobbet blev lidande eftersom 
jag stannade hemma sent på mornarna för att få vara med honom. Efter jobbet gick jag 
direkt hem och lagade mat till honom. Allt bara för att få vara med honom... 
 

Sofia: 
Symbiosen blev alltmer negativ och berövade mig snart hela min person. Jag struntade i 
jobbet och slutade att skriva. Istället började jag fokusera på hans intressen, hans 
kompisar, hans hobbies...min egen kraft försvann och ersattes av honom. Jag blandade 
ihop lust och kärlek med honom. Hans lukt, närvaro och gestalt fick ersätta allt annat. 
 

Louise: 
Jag blev otroligt svag av Danne. Han visade aldrig att jag betydde något när andra var 
i närheten och han träffade andra tjejer, men jag var helt beroende av vad han ville och 
av att han kom tillbaka, så jag förlät honom hela tiden. Jag tappade självförtroendet 
totalt. Hur mycket jag än lovade mig själv att aldrig mer träffa honom, så behövde han 
bara ringa för att jag skulle känna mig betydelsefull igen. 
 

Samtliga kvinnor anger att lyckan i relationen var beroende av att männen var fysiskt närvarande. 
  
Gabriella: 

Så länge jag var med honom kände jag mig lugn, annars blev jag bara orolig och 
mådde skitdåligt. När Jörgen fanns hos mig täppte han till hålen, men när han var 
borta och jag inte visste var han var slet han upp dem och då hamnade jag i hålvärlden 
igen. Man kan säga att han var både en tillslutare och en öppnare.   

 
Sofia: 

Efter det första året kändes det som om Floyd försökte ta sig ur förhållandet och ju mer 
han drog sig undan och gjorde egna saker, ju mer maktlös blev jag att göra detsamma 
för mig. När han visade att han kunde ha kul utan mig satte min svartsjuka igång. Ju 
mer det kändes som att han försökte stänga mig ute, ju mer blev jag besatt av honom. 

 
Louise: 

När Danne var hos mig fyllde han på med bekräftelse, men jag var förstås hela tiden 
jätteorolig eftersom jag visste att han inte gick att hålla kvar och att han när som helst 
skulle gå igen...förutom de stunder och perioder han fanns där var jag jättedeprimerad. 
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Samtliga kvinnor beskriver hur de efter hand upplevde att alltmer skedde endast på männens 

villkor, vilket medförde att de mådde allt sämre i relationen. 
 
Gabriella: 

Det var ju himmel och helvete redan från början. Om jag ställde nåt krav kunde han 
vända som på en hand och bli skitelak. Han styrde hela mig. Det blev ju väldigt 
påfrestande att vara ihop med en missbrukare, med alla lögner och att han ibland inte 
kom hem och så...och till slut var ju vare sig självförtroendet eller självkänslan bra. 

 
Sofia: 

Medan jag tappade alla egna skyddsnät och blev helt desarmerad under förälskelsen, 
både bevarade och utökade Floyd sina privata och sociala sfärer. Efter den första 
förälskelsefasen ville han gå vidare och min roll blev snart ganska reducerad. Jag fick 
gärna fortsätta att vara med på hans villkor och följa med till hans kompisar och så, 
men jag fick ju inte ha några egna önskemål. 
 

Louise: 
Allt var på Dannes villkor och han var väldigt lynnig. Ena dagen sa han en sak och 
nästa en annan och jag kände mig totalt värdelös. Jag fick inte ställa några krav och 
jag visste aldrig hur länge han skulle finnas kvar. Det som i början hade känts som 
frihet och härlig kontrollförlust fick mig snart att må otroligt dåligt...för egentligen var 
det ju bara han som var fri att göra som han ville hela tiden, inte jag... 

 
 

4 .3.4 ANALYS AV RELATIONEN MED EN EMOTIONELLT OTILLGÄNGLIG MAN  
 

4.3.4(1) Emotionellt  otil lgänglig man för närmandekrisens övningar 

Studiens kvinnor säger att de på samma gång oroades över de otillgängliga männens motvilja till 

att binda sig, som de attraherades av att de när som helst kunde försvinna (4.2.1 Mannen liknar 

fadern, s. 23). Samtliga liknar förälskelsen i en otillgänglig man vid ett drogrus som befriar från 

kontroll, krav och ansvar. Sofia jämför förälskelsen i Floyd med en ansvarsbefriande livmoder där 

Floyd var navelsträngen. Louise säger att Danne var som en drog vars ansvarslöshet befriade 

henne från egna prestationskrav och påstår att farliga män får henne att känna sig fri och lycklig. 

 Då mitt antagande är att studiens kvinnor inte bemästrat närmandekrisen, anar jag att de i 

förälskelsetillstånd får kontakt med en ursprunglig ångest över att vilja återskapa mor-

barnsymbiosen kontra skräcken för att uppslukas av den. (Wiberg, 1988). Det är enligt mig möjligt 

att kvinnorna hanterar denna skräck genom att dras till emotionellt otillgängliga män, vars ovilja/ 

oförmåga till att binda sig utgör en slags garanti för att de inte ska fängslas i oändlig symbios. Med 

stöd av Böhm (2001), finner jag det möjligt att kvinnorna omedvetet väljer ut endast de föräls-

kelseobjekt som utlovar relationens ändlighet, vilket också skulle kunna förklara varför de vågar 

närma sig just emotionellt otillgängliga män och så starkt upplever att de vill stanna hos dem. 

 Då emotionellt otillgängliga män framskapar liknande känsloupplevelser inom kvinnorna som 
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barndomens viktiga nära objekt gjorde, anar jag att de med hjälp av en otillgänglig man försöker 

återskapa relationen till både modern och fadern (i Louises fall även den till systern) för att på nytt 

iscensätta närmandekrisen i hopp om att bli förlösta ur den. Då närmandefasen innebär ständig 

övning i pendlandet mellan separation från och återkomst till modern, är det möjligt att kvinnornas 

träningsbehov kräver en otillgänglig och nyckfull man vars karaktär bildar en optimal 

sparringpartner att gång efter annan öva närhet och distans med. Utifrån denna hypotes tror jag att 

Gabriellas missbrukande tonårspojkvän (4.1.1 Relation till moder, s. 18), bidrog till att hon i någon 

mån lösgjorde sig från den då starka emotionella modersbindningen. Genom att inte kunna/våga 

berätta om pojkvännens livsstil för modern, antog pojkvännen symbolrollen av ett symbiosbefrian-

de fadersobjekt varpå Gabriellas autonomi och integritet gentemot modern stärktes.  
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 Kvinnornas upplevelser av att relationen med en emotionellt otillgänglig man befriade från 

hämningar, krav och ansvar, kan tyda på att kvinnorna projicerade ut egna känslor av skam och 

skuld på männen och på så vis fick det onda att framstå som orsakat av något utanför dem själva. 

(McWilliams, 2000). Enligt McWilliams (a.a.) kräver denna skamreduceringsmetod andras dåliga 

beteenden, varför jag i min analys anar att emotionellt otillgängliga män som exempelvis är 

kriminella, missbrukar och/eller på annat sätt är opålitliga, indirekt bistår kvinnorna med befrielse 

från nedvärdering av självet. Detta kan förklara Louises upplevelser av att Dannes ansvarslösa 

beteende befriade henne från egna stränga krav. 

 
4.3.4(2) Försök att  kontrollera kärlek misslyckas på nytt  

Kvinnorna beskriver hur relationerna från början gav positiva berusningskänslor för att gradvis 

övergå i negativa emotionella tillstånd. Louise säger att Danne blev elak och var otrogen. Gabriella 

försummade sig själv och började alltmer leva bara för Jörgen. Snart var ingenting viktigare än att 

få vara med Jörgen, oavsett han ljög, var elak, hade knarkat eller ej. All Sofias lust till egna 

intressen försvann och Floyd fick ersätta allt som tidigare varit viktigt. När Floyd visade Sofia att 

han kunde ha kul utan henne, blev hon besatt av svartsjuka. Sofias önskemål nonchalerades alltmer 

och snart existerade relationen bara på Floyds villkor. Samtliga av studiens kvinnor kom att må 

psykiskt dåligt av relationerna och kände sig till slut värdelösa utan självförtroende. 

 För att förstå Sofias svartsjuka, tar jag hjälp av Furhoff & Olsson (1997) som redogör för hur 

förälskelsen kan väcka djupt liggande känslor till liv. Jag anar att Sofias rädsla över förälskelse-

symbiosens upphörande kan ha utlösts av en avlägsen påminnelse om att uppbrott från mor-

barnsymbiosen var förbjuden. Floyds krav på ökad autonomi kan ha aktualiserat närmandekrisens 

separationsångest inom Sofia, vilken hon på omedveten nivå hanterade genom att förneka 

giltigheten i att vara två separata individer. 

 Likt kvinnorna upplevt att barndomens relationer till nära objekt var svåra att påverka, visar sig 
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också relationerna till emotionellt otillgängliga män vara det. Med stöd av van der Kolk (1989) 
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tror jag att kvinnorna på en omedveten nivå försöker övervinna barndomens inlärda hjälplöshet, 

genom att i relation till nya oförutsägbara objekt bete sig älskvärt, kompetent och exemplariskt. 

När så kvinnorna trots självuppoffringar vare sig lyckas få relationerna att bli perfekta eller 

emotionellt otillgängliga män att bli omtänksamma, tror jag att välbekanta depressiva känslor av 

maktlöshet och värdelöshet återaktualiseras inom dem. 

 
4.3.4(3) Ouppnådd själv- och objektkonstans  

Gabriella och Louise redogör för emotionella tomrum/hål som täpps igen av starka känslor som 

uppstår i relationer med emotionellt otillgängliga män, av endorfinkickar från hård fysisk träning, 

av alkohol-/drogberusning eller av matmissbruk. Båda uppger att livet utan otillgängliga män 

skapar känslor av depression och meningslöshet. Samtliga kvinnor uppger att de med sina 

otillgängliga män kände sig hela och lyckliga endast när männen var fysiskt närvarande, medan 

sorg, oro och känslor av ofullständighet upplevdes när männen var fysiskt frånvarande. Enligt 

Gabriella orsakade Jörgens frånvaro värre abstinensbesvär än någonsin det efter amfetamin.  

 Det att kvinnorna kände sig hela och lyckliga endast när männen var fysiskt närvarande tolkar 

jag som att kvinnorna för att känna tillfredsställelse och kontroll över sin ångest, är beroende av 

yttre objekt i form av exempelvis män men även mat, alkohol och tidigare droger. Det hela kan 

förstås som att kvinnorna inte uppnått en tillfredsställande själv- och objektkonstans, vilket visar 

sig som förnimmelser av inre hål och ofullständighet. (Carlberg, 1994). 



Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer - tre kvinnor om dragningen till emotionellt otillgängliga män av Susanne Udenius vt -06 
 
 
 

 

 
33

55 ..   DD II SS KK UU SS SS II OO NN   
  

  
 

Studiens specifika syfte var att belysa vissa psykologiska dimensioner som kunde förklara studiens 

kvinnors benägenhet att välja emotionellt otillgängliga män till kärlekspartners. Frågeställningen löd: 
  

•  Hur kan studiens kvinnors partnerval förstås mot bakgrund av deras nära relationer under 

uppväxtåren? 
 
Med avsikt att uppnå studiens specifika syfte, har flera teman och underordnade frågor gemensamt 

banat väg för att besvara studiens frågeställning. Resultaten jag bedömt bäst kan besvara den 

sammanfattas och diskuteras här. Diskussionen avser att belysa de viktigaste orsakssambanden 

mellan kvinnornas tidiga nära relationer och benägenheten att ingå i smärtsamma kärleksrelationer 

med emotionellt otillgängliga män. 

 
5 .1  R E S U L T A T D I S K U S S I O N  

Resultaten påvisar flera viktiga områden som bildar mönster för en djupare förståelse av 

kvinnornas benägenhet att välja emotionellt otillgängliga män till kärlekspartners. Ytterligare ger 

resultaten upphov till ett antal möjliga tolkningar och därav även slutsatser. 

 Ett intressant resultat är upptäckten att kvinnorna kan tänkas behöva emotionellt otillgängliga 

män till att träna närmandekrisens närhets- och distansövningar med. Det faktum att otillgängliga 

män är just otillgängliga, garanterar relationens ändlighet och får männen att framstå som optimala 

sparringpartners för närhets- och distansövningar. En alternativ tolkning är att kvinnorna väljer 

emotionellt otillgängliga män som en flykt från emotionellt nära relationer och att kvinnorna 

medvetet eller omedvetet väljer dessa män för att inte riskera att komma någon annan alltför nära. 

Utifrån sistnämnda tolkning kan man säga att studiens kvinnor väljer män som ger precis så 

mycket eller lite närhet som kvinnorna själva medvetet eller omedvetet klarar av. Den här typen av 

tolkningar och känsloprocesser behöver dock granskas vidare i fortsatt forskning. 

 Vidare går att förstå resultaten som att kvinnorna återskapar den enda slags relation till det 

motsatta könet de känner till och behärskar, nämligen relationen de, liksom deras mödrar, hade till 

fäderna och som orsakar dem smärta. Med stöd av van der Kolk (1989) och McWilliams (2000) 

finner jag det troligt att studiens kvinnor sammanblandar smärta och kärlek/intimitet, varför 

kärleksrelationer med män som missbrukar, inte kan kommas nära, är opålitliga och svekfulla inte 

bara accepteras utan rent av eftersöks i egenskap av att utgöra normala och förväntade livsbetingel-

ser. Tolkningen belyser att smärtsamma kärleksrelationer har en upprepningsbenägenhet där 
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relationsmönstren tycks kunna överföras från föräldrar till barn. Som vuxna tenderar så barnen att 

återskapa barndomens relationsmönster, såväl de som bildade den egna relationen till föräldrarna 

som de som utgjorde föräldrarnas förhållande till varandra och andra kärlekspartners. 
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 Ytterligare pekar resultaten på att kvinnorna kan ha fastnat i en permanent övningsfas, där de 

inte förmår känna trygghet utanför den symbiotiska objektrelationssfär de aldrig helt och hållet 

lämnat. Det hela kan jämföras med Craafords (1986) beskrivning av borderlinepersonlighetens 

livsföring som en ständig närmandefas (a.a., s. 100), i meningen att denne försöker få liv i den 

avbrutna modersdialogen och på så vis den avbrutna separations-individuationsprocessen. 

Craaford (a.a.) uppmärksammar faran med att söka bekräftelse hos objekt som stämmer in på egna 

projektioner och i linje med det anar jag att kvinnorna genom att upprepat välja emotionellt 

otillgängliga män, omöjliggör den utvecklande dialog som skulle kunna hjälpa dem till autonomi, 

där istället en destruktiv lojalitet till ett introjicerat moderskrav på symbios består. 

 Resultaten antyder även att studiens kvinnor är beroende av annat och andra för att känna 

livsmening, värde och helhet. Existensen av ett falskt själv antas ha central betydelse för be-

roendet, vilket stöds av Sigrells (1994) uppgifter om att människor med ett falskt själv har svårt att 

oberoende av andra ge sig själva känslor av värde. För att inte förgås i känslomässig tomhet, syns 

hos kvinnorna en oavbruten strävan till att vara anslutna till självuppladdande objekt såsom män 

och alkohol och i Sofias och Gabriellas fall tidigare även droger samt i Louises fall mat. Det hela 

stämmer väl överens med Carlbergs (1994) beskrivning av ouppnådd själv- och objektkonstans. 

 Vidare kan man av resultaten uttolka att samtliga kvinnor har skör eller obefintlig kontakt med 

sina sanna själv, med bland annat den följden att de sammanblandar behovet av att vara älskad 

med att vara behövd. (McWilliams, 2000; Skinner, 1998; Tudor-Sandahl, 1997). Genom spegling i 

otillgängliga män belönas förmågan att idealisera och existera utifrån andras behov vilket får 

kvinnorna att känna sig värdefulla och bekräftade. På motsatt vis speglas kvinnornas sanna själv 

tillsammans med tillgängliga män, varför dessa män väcker känslor av främlingskap och olust. 

Resultaten överensstämmer med forskning som redogör för förälskelsen som ett utprojicerat ideal 

av den egna självbilden (Craaford, 1986). Vidare stöds resultaten av Böhm (2001) som påstår att 

individer med ett falskt själv ofta söker partners som bekräftar den falska självbilden. 

 En fråga studiens resultat väcker hos mig, är huruvida vissa emotionellt otillgängliga män, 

exempelvis de med narcissistisk störning, specifikt dras till självutplånande kvinnor benägna att 

idealisera och existera utifrån andras behov. Likt studiens kvinnor attraheras av att få sin självbild 

bekräftad genom spegling i otillgängliga män, misstänker jag att narcissistiskt störda män njuter av 

att få sin utprojicerade ideala och grandiosa självbild bekräftad av kvinnor liknande de i min 

studie. Sistnämnda stöds av McWilliams (2000) uppgifter om att narcissister är beroende av 

positivt påfyllande självobjekt, där självobjekten i det här fallet skulle vara studiens kvinnor. 
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5.1.1 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER  
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Studien har markerat ut vissa psykologiska hörnstenar som kvinnorna antingen har otillräckligt av 

alternativt saknar förutsättningar att hantera. Studiens slutsatser berör ett övergripande objekt- och 

symbiosberoende där inre faktorer såsom förekomst av falskt själv, hämmad själv- och 

objektkonstans och en ständigt hotande övergivenhetsångest orsakar kvinnorna psykiskt lidande. 

På dylikt lidande finns enligt mig ingen snabbverkande lösning, varför man behöver vända blicken 

mot terapeutiska insatser över lång tid. 

 Det förefaller som om kvinnorna i sina sätt att leva, gör ständiga försök till att återvända till 

barndomens psykologiskt ofärdiga byggplats för att på nytt färdigställa nödvändiga strukturer. Där 

kvinnornas livsföring inte förmår reparera de inre bristerna på egen hand, är mitt förslag att de kan 

vara behjälpta av en psykoterapeutiskt guidad tur tillbaka till de utvecklingsspår där somligt en 

gång avstannat. En möjlig behandlingsväg kunde vara psykodynamisk psykoterapi eller 

psykoanalys. Viktigare än exakt terapiinriktning, torde dock vara att behandlingshjälpen förmår att 

nå fram till platsen för skadan. Enligt Craaford (1986), är det till exempel absolut nödvändigt att nå 

det sanna självet hos klienten med ett falskt själv. En återupptagen utveckling av det sanna självet 

är ett viktigt mål, utifrån dess betydelse för genuin separations- och individuationsutveckling.  

 
5 .2  M E T O D D I S K U S S I O N  

Enligt min bedömning har informanternas fylliga fenomenologiska beskrivningar kunnat besvara 

studiens frågeställning, vilket indikerar att valet av kvalitativ forskningsdesign och metod bidragit 

till studiens validitet. Vidare anser jag att studien har undersökt det den från början avsåg att göra, 

vilket ytterligare stärker validiteten. (Kvale, 1997). Insamlad information har varit rik på kvaliteter 

och möjliggjort en djupare förståelse av undersökt ämne och därigenom ökat studiens reliabilitet. 

(Ruth, 1991).  

 Det måste konstateras att min studie har vissa viktiga begränsningar, såsom att den belysts 

endast ur ett psykologiskt perspektiv där andra potentiella förklaringsmodeller ej studerats. Ett 

mångteoretiskt synsätt hade sannolikt tillfört bredare och värdefull kunskap åt mitt ämne. 

Ytterligare en begränsande omständighet är att studien beskriver endast tre kvinnors upplevelser av 

att vara i smärtsamma kärleksrelationer med emotionellt otillgängliga män, varför den inte påvisar 

generaliserbarhet i den meningen att man kan dra slutsatser applicerbara på en större population än 

den undersökta. (Backman, 1998). Visserligen säger Kvale (1997) att också ett litet urval, såsom 

exempelvis Sigmund Freuds psykoanalytiska fallstudier, kan utgöra ett tillförlitligt generalise-

ringsunderlag. Då jag till skillnad från Freud saknar psykoterapeutkompetens samt är osäker på om 

min studie genererat tillräckligt informationsrika beskrivningar, bedömer jag dock mina förut- 

sättningar att analysera studiens generaliserbarhet som otillräckliga. 
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5 .3  F Ö R S L A G  T I L L  F O R T S A T T  F O R S K N I N G  
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Studiens resultat har väckt nya frågeställningar, bland annat hur omfattande problemet är bland 

kvinnor i samhället i stort, dess förekomst inom olika samhällsklasser samt dess konsekvenser för 

barn som föds inom smärtsamma kärleksrelationer. 

 En utvidgad studie skulle kunna visa hur väl uppsatsens resultat överensstämmer med ett större 

urval. Enligt mig vore det intressant att göra en mixad kvantitativ och kvalitativ studie, med ett 

urval bland klienter på exempelvis par- och familjerådgivningsenheter, där i ett första led 

kvinnorna får förfrågan om att besvara en enkät. Ur enkätunderlaget skulle så en potentiell 

djupintervjugrupp för kvalitativ undersökning växa fram. En poäng med att vända sig till just par- 

och familjerådgivningsenheter skulle vara möjligheten att nå även emotionellt otillgängliga män, 

vars medverkan skulle innebära en värdefull och förmodligen nödvändig variabel för utökad 

kunskap om kvinnors benägenhet att ingå i smärtsamma kärleksrelationer. 

 Ytterligare vill jag tillägga att jag tror att en större studie måste inbegripa könsteoretiska 

synsätt för att bidra med perspektiv min egen studie exkluderat. 

 
5 .4  S L U T O R D  

Min uppsats har varit en tidsmässigt utdragen och stundtals kreativt plågsam process, men mest av 

allt en förfärligt intressant upptäcktsfärd. Den kännedom jag hade om ämnet innan undersök-

ningen, har i alla väsentliga delar fördjupats. Än mer och viktigare är förstås den nya kunskap jag 

fått om ämnet och som berikat mig empatiskt och därtill väckt mitt intresse för fortsatt forskning 

på området. Jag konstaterar att studiens allmänna syfte, som ju var att öka min kunskap om 

kvinnor som ingår i smärtsamma kärleksrelationer med emotionellt otillgängliga män, har uppnåtts 

och min förhoppning är att studien väcker nya frågor och hypoteser om destruktiva kärleksrela-

tionsbeteenden, dess orsaker och möjligheter till förändring. 

 Slutligen önskar och tror jag att min uppsats bildar ett användbart bidrag till såväl psykoana-

lytiskt som traditionellt socialt arbete utifrån den specifika objektrelationsproblematik den 

uppmärksammar. Särskilt relevant för psykosocialt arbete är möjligen upptäckten att smärtsamma 

och destruktiva kärleksrelationsmönster tycks kunna överföras från föräldrar till barn där de senare 

tenderar att återskapa barndomens relationsbetingelser i sina vuxna kärleksrelationer.
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INTERVJUGUIDE  
 
Kort om social situation under barndomen

• Uppväxtort, skilsmässo- eller kärnfamilj, syskon. 
• Föräldrars yrke, utbildning och ekonomiska status. 
• Förekomst av missbruk, kriminalitet, psykisk och/eller fysisk ohälsa inom familjen. 
• Förekomst av psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld inom familjen. 
• Förekomst av svek, otrohet, ansvarslöshet inom familjen. 

 

Kort om social situation i vuxen ålder
• Yrke, utbildning, civilstatus. 
• Umgänge, intressen, hobbies. 
• Förekomst av egen psykisk och/eller fysisk ohälsa, kriminalitet och/eller eget missbruk. 
• Psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld riktat mot dig av annan. 

 
 

T E M A  A :  R E L A T I O N  T I L L  S I G  S J Ä L V  O C H  A N D R A  
  
RELATION TILL SIG SJÄLV OCH ANDRA - BARNDOMEN (T.O.M. 16 ÅRS ÅLDER) 
 
Självförtroende

• Kompetens, talanger och begåvning. 
• Utseende- och kroppsuppfattning. 
• Beroende kontra självständighet. 

 

Självkänsla och självbild
• Känsla av att vara lyckad eller misslyckad. 
• Känsla av att vara värdefull eller värdelös. 
• Känsla av skam eller stolthet. 
• Andras syn kontra den egna självbilden. 

 
I relation till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, kamrater, lärare, andra viktiga: 

• Värme, omtanke, förtrolighet. 
• Närhet, gränssättande. 
• Positiv/negativ relation. 
• Känsla av att vara duktig, värdefull, omtyckt och/eller älskad för/av annan/andra. 
• Omtyckta, värdefulla och älskade personer. 

 
RELATION TILL SIG SJÄLV OCH ANDRA - VUXEN ÅLDER (FR.O.M. 16 ÅRS ÅLDER)
 
Självförtroende 

• Yrkeskompetens, talanger och begåvning. 
• Utseende- och kroppsuppfattning. 
• Beroende kontra självständighet. 

 

Självkänsla och självbild
• Känsla av att vara lyckad eller misslyckad. 
• Känsla av att vara värdefull eller värdelös. 
• Känsla av skam eller stolthet. 
• Andras syn kontra den egna självbilden. 
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Fortsättn. intervjuguide - Bilaga 1  
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Relation till föräldrar, syskon, vänner, chefer, andra viktiga:

• Värme, omtanke, förtrolighet. 
• Närhet, gränssättande. 
• Positiv/negativ relation. 
• Känsla av att vara duktig, värdefull, omtyckt och/eller älskad för/av annan/andra. 
• Omtyckta, värdefulla och älskade personer. 

 
  

T E M A  B :  K Ä R L E K S R E L A T I O N E R  O C H  E M O T I O N E L L T  O T I L L G Ä N G L I G A  M Ä N  
  

RELATION TILL KILLAR/MÄN - FRÅN TONÅRSTIDEN OCH FRAMÅT 
 
Hur kärlekslivet tar form 

• Upplevelser av killar (spännande, rädd för dem, blyg etc.). 
• Positiv/negativ relation till killar. 
• Tidiga upplevelser av att vara förälskad. 
•  Sexdebut. 
•  Dragningen till emotionellt tillgängliga killar/män. 
•  Dragningen till emotionellt otillgängliga killar/män. 

 
Självkänsla, självförtroende och självbild innan mötet med en emotionellt otillgänglig man 

• Negativ eller positiv. 
 

Upplevelser av att attraheras av en emotionellt otillgänglig man
• Det attraktiva hos en emotionellt otillgänglig man/oattraktiva hos en tillgänglig man. 
• Egenskaper, karaktärsdrag och utstrålning specifikt för en emotionellt otillgänglig man. 
• Inre positiva upplevelser i mötet med en emotionellt otillgänglig man. 
• Upplevelser av emotionellt tillgängliga män. 

 

Upplevelser av att vara i en relation med en emotionellt otillgänglig man 
• Påverkan av självförtroende, självkänsla och självbild. 
• Förekomst av eget eller partners missbruk.  
• Förekomst av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. 
• Pålitlighet, kommunikation, otrohet, svek. 
• Positiva konsekvenser av relationen. 
• Negativa konsekvenser av relationen. 
• Beroende kontra självständighet. 
• Känsla av att vara värdefull och älskad för/av mannen. 

 

Livet utan en kärleksrelation
• Känslor och upplevelser i frånvaro av en kärleksrelation. 

 
Två specifika frågor: 

• Anser du dig vara en kvinna med dragning till destruktiva kärlekspartners och smärtsamma 
 kärleksrelationer? 
• Är kärlek till män ett problem för dig? 
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