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Abstract 

 

This bachelor's thesis focuses on co-dependency from interview individual’s perspective who 

have their own experience in co-dependency from the childhood with one or both of their 

parents being dependent on alcohol or drug substance. The purpose of this thesis is to obtain 

an increased knowledge of the codependency phenomena based on the sociological 

perspective, reveal the risks of growing up in an addicted family as a co-dependent individual 

and how it has influenced the development of the quality of life in their adult age. 

Thesis consists of research studies, literature review and own empirical component which 

includes qualitative interviews with five cohabiting individuals, of which three have 

developed their own addiction they have received help for. 

The drawn conclusion is that co-dependency problem, just like substance abuse difficulty, is a 

complicated and ambiguous concept. Children who grow up in a dysfunctional family and are 

exposed to substance abuse problems from a young age, have different consequences. Many 

adult children of addicted parents experience that they were forced to grow up early and take 

upon the adult's role. Unstable and unreliable parents made the children's existence 

characterized by unorganized and complicated lifestyle where they felt alone and in constant 

struggle for confirmation, something that accompanies them into the adulthood. 
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Sammanfattning: 

  

Detta examensarbete fokuserar på medberoende, utifrån intervjuer med några som har växt 

upp med missbrukande föräldrar, och deras perspektiv angående livskvalité som medberoende 

personer. Syftet är att utifrån det psykosociala perspektivet, synliggöra risker med att växa 

upp i en missbruksfamilj som medberoende och hur det har påverkat utvecklingen av 

livskvaliteten i vuxen ålder. Studien består av forskningsstudier, litteraturgranskning och egen 

empirisk komponent, som omfattar intervjuer med fem medberoende personer varav tre har 

utvecklat eget missbruk som de har fått hjälp med. 

  

Barn som växer upp i en dysfunktionell familj och utsätts för missbruksproblematik får 

diverse konsekvenser. Flertal vuxna barn till missbrukande föräldrar upplever att de hade växt 

upp i förtid och tog på sig den vuxnes roll. Instabila och opålitliga föräldrar gjorde att barnens 

tillvaro präglades av oorganiserad och komplicerad livsstil. Det ledde till att barnen kände sig 

ensamma och i ständig kamp om bekräftelse, någonting som följer med de till vuxen ålder. 
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1. Inledning 
  

Man kan inte börja på den andra änden. Man kan inte börja med att ta 

hand om den beroende och tänka - du ska bli frisk, innan jag kan må 

bra. (medberoendeinformant) 

  

Medberoende är ett samhällsproblem som behöver uppmärksammas och tilldelas mer 

resurser. Dessvärre innebär medberoendet en ekonomisk kostnad för samhället och den 

medberoende får inte alltid hjälpen den behöver. De tillgängliga resurserna styr 

medberoendepersoners möjlighet till tillfrisknandet. De medberoende personer som inte får 

någon hjälp för sin sorg och familjetragedi kan föra medberoedeproblematiken vidare. 

Problematiken förs därefter vidare genom att beteendemönster inte bryts och risken blir att 

man för beteendet vidare till nästa generation (Söderling, 1993). Just medberoende är ett 

begrepp som vi anser blivit vanligare i Sverige. Det krävs att mer forskning om medberoende 

görs för att fylla de vetenskapsluckor vi stött på under detta arbete. 

  

Gemensamt för alla medberoende är enligt Gustin (2010), skuld och skamkänslor. Dessa 

destruktiva känslor följer med inbillad skyldighet att skydda och upprätthålla en familjefasad. 

Det är svårt att upptäcka och följaktligen kunna hjälpa medberoende personer eftersom de 

gömmer sig bakom olika roller. Roller används som en strategi för att öka prestationsförmåga 

och därmed tillgång till falsk samhörighet som gör att medberoende personer känner sig 

behövda och accepterade av sin omgivning. Det kan i efterhand vara betungande för en 

medberoendeperson att leva upp till förväntningar som ställs utifrån. Ofta riskerar de att 

stjälpa sig själva genom att kravlöst ställa upp för andra i omgivningen och bortse från sina 

egna behov. Sådant oegennyttigt beteende kan leda till psykisk- och fysisk utmattning och 

därmed ett eget missbruk. Enligt Iverus (2008) har varje sund människa altruistiska 

egenskaper men endast medberoende kan kontinuerligt offra sitt eget mående för andras skull. 

Självuppoffring kan med tiden bli självverkande och därmed möjliggörande för andras 

beteendemönster. 

 

Detta kvalitativa arbete är uppbyggt på narrativa intervjuer och tidigare forskningsdata om 

medberoende personer som växte upp i dysfunktionella familjer där missbruk förekommit. 

Det centrala i detta arbetet är att generera kunskap utifrån medberoendepersoners berättelser 

om deras uppväxt och nuvarande sociala situation. Betoning på intervjuer har varit ledande 

för att på mikronivå kunna undersöka riskerna av att växa upp i missbruksmiljö och vad dessa 

har för påverkan i medberoendes framtid. Arbetet kommer att fokuseras på personer som 

definierar sig som medberoende och har växt upp i dysfunktionella familjer där alkohol eller 

narkotikamissbruk har förekommit.  
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2. Syftet och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra risker med att växa upp i en 

missbruksfamilj som medberoende samt hur det har påverkat utvecklingen av livskvaliteten i 

vuxen ålder. 

  

Med livskvalitén menas att syftet blir att undersöka hur individerna upplever sitt sociala liv 

och vilken inverkan medberoendet har haft. 

  

Frågeställningar: 

● Hur kan individer som växt upp i missbruksmiljö göra för att släppa sitt medberoende utan 

att känna påföljder och därigenom få ett normalt fungerande liv? 

● Vad är/var det svåraste med att vara medberoende? 

● Vad finns det för sammankoppling mellan föräldrarnas missbruk och 

medberoendepersoners nuvarande situation gällande deras sociala liv? 

  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Här kommer studiens begrepp och teoretiska utgångspunkter att definieras och förklaras. De 

begrepp som kommer att redogöras för är: Medberoende, möjliggörande, vuxna barn, 

anhörigstöd, livskvalitet och symbolisk interaktionism. 

 

3.1. Medberoendet 

Alkoholism har historiskt varit den största familjesjukdomen. Problematiken kring alkoholism 

ökar med alkoholkonsumtionen. Dessvärre har den sociala normen att dricka varit mindre 

skambelagd än att prata om anhörigperspektivet, hur det är att vara medberoende. Det är 

minst lika stora problem att vara medberoende som att vara beroende även om omgivningen 

kan tycka annorlunda och inte förstå medberoendeproblemet. Medans beroende är en 

fastställd diagnos och sjukdom är medberoende ett tillstånd som anhöriga hamnar i menar 

Söderlund och Lundell (2015). 

  

Medberoende är inte något nytt begrepp, det användes inom psykologin och bland 

självhjälpsgrupper redan under 1980-talet (James & Morgan, 1991). Användandet av 

medberoende begreppet har sedan sin uppkomst varierat. Begreppet har haft svårigheter att få 

vetenskapligt stöd eftersom forskningen i dess evidens varit bristfällig. James och Morgan 

(1991) skriver i sin artikel om hur de utifrån de data som finns tillgänglig försöker hitta en 

vetenskaplig definition av begreppet. De nämner bland annat Cermak (1986) som i sin studie 

formulerar diagnoskriterier för en möjlig medberoendepersonlighetsstörning. Cermak (1986) 

argumenterar för, och bemöter motstånd som fanns i bildandet av en sådan diagnos genom att 

förtydliga skillnaderna mellan personlighetsdrag och personlighetsstörningar utifrån vad som 

stod skrivet i DSM III-R. James och Morgan (1991) ser en potential för medberoende 

begreppet att få ett vetenskapligt stöd utifrån den forskning som gjordes under den tiden, men 

att mer forskning behöver göras på området. Detta för att medberoende ska kunna studeras 



3 
 

utifrån den fortsatta utvecklingen som sker inom området för att skapa en fortsatt bättre 

förståelse för begreppet. 

  

Medberoendet som anknyts till personer som är anhöriga till någon med 

missbruksproblematik är vanligt förekommande i relationer med människor som inte visar 

bemötande känslor. Darlene Lancer (2014) förklarar att individens beroende beror på 

interaktionens kvalitet som den har till sin familj. En medberoende kan beskrivas som någon 

med lågt självförtroende som inte kan funktionera utifrån egna medfödda behov utan är 

omtänksam och fokuserar på andra personers välmående (Lancer, 2014). De organiserar sitt 

liv och sina tankar kring en annan person, en beroende substans eller en process. 

Medberoendet, precis som vilken annan typ av missbruk, menar Lancer (2014) är en 

progressiv sjukdom. Författaren utvecklar vidare att vid försummelse kan medberoendet 

förvärras med tid, speciellt om en person under en längre period befinner sig i en destruktiv 

relation. 

 

3.2. Möjliggörandet 

En medberoende som döljer missbruk för omgivningen i försök att förminska missbrukarens 

problem eller för att upprätthålla familjens fasad tar på sig olika ansvarsroller. Holfve (1989) 

menar att en medberoende ljuger, bortförklarar och gör allt som behövs för att skydda den 

sjuke individen. Missbrukaren upptäcker en möjlighet för dennes destruktiva beteende att 

fortsätta växa eftersom med tiden lär missbrukaren sig att allting ordna sig utan några 

konsekvenser. Det blir en falsk upplevelse av verkligheten för missbrukaren eftersom det är 

den medberoende som genom sitt ljugande och bortförklaringar möjliggör missbrukaren till 

att fortsätta missbruka (Holfve, 1989).  

 

3.3. Vuxna barn 

Vuxna barn är ett begrepp som beskriver medberoende personer som har vuxit upp med 

missbrukande föräldrar. De kallas för vuxna barn eftersom de enligt Woititz (2002) 

stagnerade i barndomens känsloprocesser. Eftersom deras känslor aldrig bemöttes av deras 

föräldrar lärde de sig aldrig att förstå sina egna känslor och hur de ska reagera på dem. 

Vuxna barn anses vara offer till familjesjukdomen eftersom den energi som de har används 

till att först och främst tillgodose sina föräldrar (Woititz, 2002).  

 

3.4. Anhörigstöd 

Johansson och Wirbing (2005) liknar anhörigstödgrupper till minnesotamodellen. 

Grundtanken i dessa självhjälpsgrupper är att bryta isoleringen genom att våga prata öppet om 

familjeproblem, frigöra sig från skammen och lätta sina känslor. Genom deltagandet, även om 

vissa individer väljer att bara sitta med och inte dela med sig av sina egna upplevelser, får 

medberoende personer bekräftelse på sina känslor genom andras berättelser. Människor i 

anhöriggrupper stöttar varandra och känner samhörighet genom identifiering av liknande 

problem och detta gör att de lär sig att tillfriskna. 
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Anhörigstöd erbjuder hjälp med att avläsa sina symptom, lära sig behärskningsmetoder och att 

inte ge sig på impulser att vilja hjälpa utan istället låta missbrukaren konfrontera samt reda ut 

sina problem på egen hand. För att arbeta med sin medberoendeproblematik och vad den 

innebär, som exempelvis skamkänslor och extrema behov av kontroll, kan anhöriga välja att 

ingå i självhjälpsgrupper som liknar AA-grupper som arbetar med minnesotamodellen. 

Gruppbehandlingar där involverade personer har känslodelningar har ett rehabiliteringssyfte 

att hjälpa anhöriga att tillfriskna från medberoendet, återfå sin personlighet och stegvis göra 

ett beteendeförändrande (SOU, 1994). 

  

3.5. Livskvalitet 

Livskvalitet är ett diskuterat begrepp som Nationalencyklopedin menar på att det är viktigt att 

man skiljer mellan dessa tre aspekter: 

  

1.  yttre betingelser, vilka kan mätas objektivt eller intersubjektivt, sådant som fysisk 

rörlighet, arbete, bostad, social situation och inkomst; 

2.   den berördes subjektiva upplevelser eller bedömning av värdet av sådana yttre 

betingelser; 

3.  effekterna på en persons liv av närvaron eller frånvaron av de betingelser som nämns 

under 1., givet värderingarna i 2., (NE, u.å.). 

  

När det kommer till livskvalitet är det även viktigt att tänka på att skilja mellan 

förutsättningarna för god eller dålig livskvalitet med livskvalitén i sig själv (NE, u.å.). 

Eftersom det är på en individnivå detta arbete har fokuserats blir det i och med detta svårt att 

använda livskvalitet som något överförbart begrepp mellan individer. Detta eftersom varje 

individ har sina egna subjektiva upplevelser att utgå ifrån för att bedöma sin egen livskvalitet. 

En livskvalitet som de även kan ha ändra sina åsikter kring över tid då mer subjektiva 

upplevelser finns att tillgå för att bedöma värdet av livskvaliteten. Eftersom detta arbete 

utgörs av kvalitativa intervjuer så blir det punkt 2 och informanternas subjektiva upplevelser 

som definierar livskvaliteten. 

 

3.6. Symbolisk interaktionism 

Den teoretiska utgångspunkten symbolisk interaktionism kan användas för att analysera den 

sociala verkligheten. För att göra detta kan hörnstenar för att bygga en grund användas. Dessa 

hörnstenar är enligt Trost och Levin (2010) definition av situationen, social interaktion, 

symboler, tonvikt på aktivitet och nuet. Hörnstenarna kommer att summeras för att sedan 

beskriva hur de har använts under arbetet. 

 

Definition av situation förklarar Trost och Levin (2010) med att om en individ definierar en 

situation som verklig, så kommer situationen även vara verklig i sina konsekvenser. Med det 

menas hur individen upplevt situationen blir styrande för utkomsten av hur den kommer att 

agera. Med social interaktion menar Trost och Levin (2010) att samtala med andra, inte 

uteslutande i tal. Det kan till exempel vara handrörelser, annan form av kommunikation 

mellan individer eller genom att inte agerar alls vid ett tillfälle eftersom det finns en förväntan 
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på att göra det. Som till exempel att någon kan förväntas att hålla uppe dörren för den som 

kommer efter, men inte gjorde det. Symboler är något som skapas när två eller fler individer 

har samma mening av ett ord. Det kan därför bli svårt i sin interaktion med andra att förstå 

vad den menat eftersom den använt sig utav ett ord. Den mening som en individ och dennes 

nära har skapat av ett ord kan ha en helt annan innebörd för en utomstående. Det blir därmed 

viktigt att få en definition av situationen, annars kan det bli en feltolkning av ordets mening, 

det vill säga symbolen som skapats för ordet med till exempel ens familj (Trost & Levin, 

2010). 

Med tonvikt på aktivitet menas här att individen inte är något, den gör något. Till exempel att 

individen beter sig ohälsosamt, inte att den är ohälsosam. Med denna hörnsten menas alltså att 

lyfta fram det viktiga i att individer gör olika aktiviteter, men att inte låta dessa bli en 

definition av vilka de är (Trost & Levin, 2010). 

 

Nuet kan beskrivas som den tolkningen av hur någon eller något upplevs just för stunden. 

Eftersom allt är i en ständig process och är i konstant förändring kan det vara svårt att tolka 

något som givet annat än just för den stunden. Trost och Levin (2010) använder Herakleitos 

(540–480 f.Kr.) beskrivning av att en person inte kan gå ner i samma flod två gånger, det kan 

tolkas som att det inte går att gå tillbaka till ett tidigare nu, det är i konstant förändring. Det är 

samma med individen, den är i konstant förändring och en situation som en individ genomgått 

i nuet kan förändra individens tolkning av en symbol från en mening till en annan med tiden. 

  

Den symboliska interaktionismen används för att försöka skapa en bättre bild av 

informanternas socialpsykologiska perspektiv i arbetet. Detta genom att på mikronivå ha 

använt den symboliska interaktionismen för att öka förståelsen av informanternas sociala 

interaktioner. 

 

 

4. Tidigare forskning 
För att få ett bredare spektrum av ämnet medberoende behövdes det utvecklas en förståelse 

utifrån en forskningsbaserad kunskap. En översikt av tidigare forskning kring medberoende 

till missbrukare kommer därför att redogöras i korthet.  

 

Det som kunde hittas var personliga berättelser skrivna av olika terapeuter som utifrån sina 

yrken fått träffa medberoende personer och jobbat med dem. Andra typen av 

litteraturforskning baserad på skriverier gjorda av journalister som har ett personligt intresse 

för medberoende på grund av sitt egna medberoende. 

  

4.1. Risker med att växa upp i en dysfunktionell familj 

Lagerberg och Sundelin (2000) skriver att barnen som under sin uppväxt befinner sig i en 

oskyddad miljö med tidig introduktion till alkohol, befinner sig i riskzon för egen framtida 

beroendeutveckling. Däremot finns det flera andra sociala sammanhang och miljöer än bara 

barnens närmiljö som utvecklar barnen (Lagerberg, 2000). Lagerberg (2000) förklarar att det 

måste finnas flera riskfaktorer för att barnen ska riskera långvarig påverkan av missbruk inom 
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familjen. Att dagligen känna påfrestande psykisk press i form av oro eller liknande känslor 

kan vara tillräckligt allvarliga för att barnen ska bli tvungna att söka copingmetoder, som är 

en typ av problemhanteringsstrategi, riktade mot problemet som orsakar dem negativa känslor 

(Lagerberg, 2000). Olika strategier och beteendemönster skapas i försvar mot de negativa 

känslor som uppkommer vid familjens missbruk och senare i livet i andra situationer som 

påminner om barndomsminnena. För att kunna bearbeta sitt förflutna av missförhållanden 

måste individen först konfrontera sina känslor. 

  

Socialstyrelsen (2009) skriver att det finns risker men också skyddsfaktorer inblandade i olika 

miljöer. Barnet som växer upp i en destruktiv familj har större tendens till att riskera utveckla 

ett eget missbruk i framtiden. Emellertid kan detta undvikas om barnet känner sig tryggt i 

andra miljöer och har ett fungerande samspel i andra sociala sammanhang som till exempel 

skolan eller kontakt med icke missbrukande vuxna personer. Dock finns det inte tillräckligt 

med forskning och kunskap för att kunna visa vilka insatser som har en positiv effekt. Bland 

flera studier om familjens missbruk skriver Socialstyrelsen (2009) att barnen som 

kontinuerligt befunnit sig kring missbruk har större risk att utveckla eget missbruk eller 

psykisk ohälsa än andra barn. 

  

Barndomshändelser och upplevelser kan påverka individens utveckling samt dennes psykiska 

hälsa (Amodeo, 2009). Barnen tvingas till att mogna i förtid för att kunna omhänderta sig 

själva. I en amerikansk studie skriven av Amodeo (2009) ansåg 26,2% av de kvinnliga 

deltagarna att deras upplevelser av att växa upp med alkoholiserade föräldrar har varit positiva 

i längden. Kvinnorna menade att den erfarenhet de hade fått genom tidig mognad och eget 

ansvarstagandet gav en förstärkt och självsäker personlighet vilket varit deras drivkraft. Dessa 

personer har också påpekat deras ökade medvetenhet om en bra föräldrarolls betydelse. 

Studiens resultat visar att majoriteten (64.3%) av kvinnor som växt upp med alkoholiserade 

föräldrar menar att utvecklingseffekter har negativt påverkat deras livskvalitet i vuxen åldern. 

Trots hänsyn till negativt yttrande från majoriteten av kvinnor som deltog i studien menar 

Amodeo (2009) att det finns personer som tyder på att beroende inte nödvändigtvis behöver 

vara ärftligt eller orsaka enbart negativa effekter. 

  

Barnen börjar söka tillhörighet och trygghet hos någon annan om de inte får sina behov 

tillfredsställda av sin familj. När föräldrar är onyktra känner barnen förändring i deras 

personligheter och de förändringarna kan upplevas vara skrämmande. Barnen kan i sin tur 

utveckla skyddsmekanismer som kan påverka framtida relationer där de upplever spontana 

beteendeförändringar vara för svåra att hantera. Sådana beteendeförändringar kan framkalla 

aggression eller sorg, beroende på vilken coping mekanism barnet hade lärt sig (Brunnberg, 

2007). Livet med en eller flera missbrukande familjemedlemmar kan upplevas som kaotiskt 

för barnen att inte vet hur dessa familjemedlemmar kommer att agera nästa gång de är 

onyktra. Att inte ha en trygghet i familjen kan vara avgörande för barnens framtida 

utveckling. Sanningen, hur missbrukande familjer ser ut och hur dessa missbrukande familjer 

påverkar barnen är inte homogen. Brunnberg (2007) menar att barnen som växer upp i ett 

otryggt hem, där missbruk förekommer, riskerar att bland annat få kognitiva-, psykosociala, 

emotionella problem samt riskerar att utveckla ett eget missbruk i framtiden. 
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Det är inte heller ovanligt att en förälder som missbrukar har någon typ av psykosocial 

svårighet. Den, kombinerad med missbruk, kan också vara en stor riskfaktor för barnets 

utveckling. Det vill säga, kan bidra till barnets framtida psykosociala problem (Brunnberg, 

2009). Trots att ett barn växer upp under komplicerade omständigheter menar Brunnberg 

(2009) att individen kan, i vuxen ålder, vara fullt fungerande socialt. Det vill säga kunna bilda 

en egen familj, skapa övrigt hälsosamma relationer samt klara av att ta hand om sig genom en 

utbildning, jobb med mera. Att inte alla vuxna barn utvecklar ett eget missbruk beror på att 

vissa av dem hade fungerande skyddsfaktorer i sin övriga närmiljö (Brunnberg, 2009). 

  

McCleskey (1994) skriver i sin 12-steg baserad guidnings bok för medberoende med 

anknytning till det kristna perspektivet att medberoende personer är djupt sårade individer. 

McCleskey (1994) menar att medberoendet är ett identitetsproblem som genom avvikande 

beteende leder till svårigheter i relationer. Han menar att medberoende personer har tendens 

att fokusera mycket på missbrukarens problem och att de glömmer bort sig själva. Stegvis blir 

de van med att försöka kontrollera den andres liv och slutligen tappa sin egen essens, det 

identifierar McCleskey (1994) som identitetsproblem. Beteendeproblem uppstår när 

människor fullständigt uppslukas av den andres liv i förhoppning att kontrollera dem och på 

det viset kunna hjälpa dem att tillfriskna. Relationssvårigheter uppstår när individen söker sig 

till personer som de kan hjälpa. Ofta hamnar dessa medberoende i absorberande och 

förbrukande förhållanden med en person som är manipulativ och nödlidande. Drivkraften i 

sökandet är att dessa personer är ensamma och vill bli älskade. Därför enligt McCleskey 

(1994), tvingar medberoende sig själva att agera på ett sätt som behagar andra människor. 

Detta genom att agera på andras känslor, offra sin egen identitet och allt som den innebär, 

såsom idéer, lycka och känslor. 

 

För att identifieras som medberoende räcker det inte med att uppfylla ett kriterium på 

medberoendelistan som består av beteendemönster med sjukdom liknande drag - jag gör, 

säger, tänker och känner för andras skull (Iverus, 2008). Detta beteendemönster innebär 

överdriven volym av fysiskt och psykiskt självdestruktivt agerandet som innebär gränslöst 

offrandet för andra personens mående. Iverus (2008) menar att man som medmänniska kan 

passa in på ett medberoendeidentifierande altruistiskt tänkande. Dock anses inte människor 

vara medberoende bara för att de vill hjälpa andra. Det som urskiljer medberoendet från andra 

beroende typer är att en medberoendeperson suddar ut sin egen personlighet. Det för att kunna 

anpassa sig och lägga all sin fokus på andra individer, som exempelvis missbrukande 

föräldrars välmående. Medberoende kan inte skilja på sina egna och andras behov eftersom de 

är fokuserade på att tillfredsställa alla omkring sig och på det sättet få en stimulans. 

Medberoendens goda gärningar liknar missbrukarnas eufori som uppstår när de använder 

olika substanser eller gör någonting som de får njutning av. Till skillnad från missbrukarnas 

destruktivt beteende, finner medberoende personer sin njutning i att vara efterfrågade och till 

hjälp. De inbillar sig att deras beskyddande insatser och lojalitet som mycket ofta är en del av 

möjliggörandet för föräldrars missbruk, är efterfrågade för att de vill få bekräftelse. 

Medberoende tror, enligt Iverus (2008), att deras goda egenskaper kommer att tillfredsställa 
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missbrukaren och lösa familjens problem även om det skulle innebära att medberoende 

personen själv skall må dåligt. 

  

Söderlund och Lundell (2015) menar att den medberoendes ”kidnappade hjärna” lägger alla 

sina resurser på att bekymra sig över vad missbrukaren tänker och gör. Genom att tränga bort 

egna känslor skapas mer utrymme för medberoendes grundläggande intresse som är att 

tillgodose närståendes behov. Detta görs i hopp om att kunna förändra anhöriga och få dem att 

överge sin kärlek för missbrukssubstansen även om det går ut på att en medberoende måste 

utplåna sitt eget jag. Skillnaden mellan att vara en empatisk medmänniska och medberoende 

är att en individ i vissa livssituationer utvecklas som person när den är empatisk. Däremot blir 

denne utplånad och utmattad som medberoende av att ständigt välja den andre framför en 

själv (Söderlund & Lundell, 2015). 

  

Medberoendet kan vara skamfyllt för den som är anhörig till en missbrukare. Känslan att inte 

vara tillräckligt bra bidrar till att anhöriga börjar skuldbelägga sig själva för en 

familjemedlems missbruksberoende. Sådana personer väljer att leva i isolering och behålla sin 

hemlighet utan någon möjlighet till förbättring. Att söka hjälp själv blir inte aktuellt eftersom 

det skulle innebära en spegling och därmed identifiering av medberoendeproblematiken. Det 

är någonting som är ytterst känsligt och de enklaste försök att hjälpa en medberoende kan få 

dem att dra sig undan och hamna i förnekelse. Medberoende förnekar sitt problem för att 

undvika behöva bemöta andras ifrågasättanden och med det avslöja familjens sjukdom 

(Gustin, 2010). 

  

Medberoende personer har tendens att inte veta hur de ska reagera i vissa situationer där de 

måste konfrontera affekter som ilska, skam, skuld och sorg. Nakken (1996) menar att de 

personer som växte upp i en dysfunktionell familj inte fick sina känslor bekräftade av sina 

föräldrar och därmed lärde sig olika strategier för att kunna handskas med de situationer som 

framkallas av vissa tidigare nämnda affekter. De lär sig tidigt i barndomen en 

försvarsmekanism som programmerade över de känslor som kändes onormala till normala för 

att kunna överleva (Nakken, 1996). Barn som växer upp i en miljö där de inte får utveckla 

känslor på ett normalt och friskt sätt blir osäkra när det kommer till att kunna avläsa sina eller 

andras känslor, en oförmåga som följer till vuxen ålder. Barn som växt upp i missbruksmiljö 

och utsattes för sådana situationer vet oftast inte vad de känner eller vad som är normalt 

eftersom deras normer och gränser ständigt förflyttas efter varje ny händelse (Nakken, 1996). 

  

Flera medberoende väljer att komma ihåg endast höjdpunkter i destruktiva förhållanden 

eftersom deras fokus ligger på det positiva. De beskrivs av Söderlund och Lundell (2015) som 

”Romeo och Julia” syndromet. Vilket innebär att ingen annan utomstående kan förstå de 

känslor som medberoende delar med den missbrukande. En familjemedlem förväntas vara 

lojal, stå kvar och försöka rädda missbrukaren. Därmed ökar risken för att utsättas för en 

moralistisk skam om denne väljer att fly från den eländiga situationen vilket är en 

dubbelbörda för en medberoende (Söderlund & Lundell, 2015). Det är komplicerat för 

medberoende att lämna en dysfunktionell familj. Som en familjemedlem bevittnar 

medberoende oftast de flesta motgångar och är med under missbruksprocessen och lever 
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därmed alltid i hoppet att få den älskade tillbaka. En beroende drabbad person har två olika 

personligheter, den ena är det sanna jaget som långsamt men successivt göms bort bakom 

beroendepersonligheten. Som medberoende, längtar man efter det sanna jaget som ibland 

dyker upp när en person är nykter och det väcker starka kärleksfulla känslor, vilket gör att 

medberoende personen får hopp om förbättring och stannar kvar. Det innebär att förtroendet 

kontinuerligt efter varje återfall sviks av missbrukspersonligheten, ett fenomen som Söderlund 

och Lundell (2015) kallar för ”Dr. Jekyll and Mr. Hyde syndrom”. 

  

Söderlund och Lundell (2015) menar att ett tomrum uppstår senare i vuxenlivet när en 

medberoendeperson försöker skapa nya relationer. Framförallt blir kärleksrelationer mer 

komplicerade eftersom det alltid finns en risk för att någonting går snett eller att ens partner 

plötsligt blir emotionell onåbar. Det vill säga att en medberoende är van vid det gamla 

beteende mönstret och är därför alltid på sin vakt. Vanliga sociala relationer kan också vara 

mer komplicerade för människor som haft en mörk barndom eftersom de oftast har utvecklat 

en rädsla för övergivenhet eller att inte bli accepterad; inte bli sedd. Medberoendet kan också 

resultera i psykisk ohälsa som ofta blir ett dolt folkhälsoproblem eftersom personer som har 

växt upp i en missbruksfamilj får sällan utrymme att prata om sina skambelagda känslor 

(Söderlund & Lundell, 2015). 

  

 

5. Riskfaktorer som kan utveckla ett medberoende 
Det finns en rad olika riskfaktorer som kan vara orsak till att ett medberoende skapas, under 

denna del kommer några av dessa att beskrivas mer ingående. Bland annat kommer familjens 

sjukdom som beskriver missbruk i familjemiljön att beskrivas, vilket också är en term som 

använts i arbetet. Lojalitet, skam, skuld, kontrollbehov och roller som följer en vidare är de 

övriga riskfaktorer som tas upp i denna del av arbetet.  

 

5.1. Familjens sjukdom 

I ett uppdrag till Socialstyrelsen (2017) från Regeringen skriver de att missbruket förs över i 

generationer. Regeringen menar att barn som har växt upp i dysfunktionella familjer där 

missbruk förekommer har fyra till sju gånger större risk att utveckla en egen beroendediagnos. 

Missbruk är en fastställd diagnos som enligt Socialstyrelsen (2017) innebär en dödlig 

sjukdom. Dessvärre ges allt stöd och hjälp till att ge missbrukaren en chans att återställa sig. 

De personer som har varit omkring den sjuke och levt tillsammans i misären, glöms mycket 

ofta bort. I bästa fall erbjuds medberoende personer någon typ av anhörigstöd för att få en 

uppfattning av familjens sjukdom samt få verktyg till att tillgodose sina behov av stöd för att 

hantera sina liv (Socialstyrelsen 2017). 

  

Barn som inte fångas upp av samhället i tid löper risk att utveckla ett eget missbruk, psykisk 

ohälsa, kognitiva eller psykiska störningar. Folkhälsomyndighetens rapport (2008) “Barn i 

familjer med alkohol- och narkotikaproblem” uppger att det är svårt att upptäcka och 

identifiera familjer med beroendeproblem, men att upp till 20 procent av alla barn i Sverige 

som är under 18 år kan leva tillsammans med föräldrar som missbrukar. De flesta om inte alla 
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barn som tillhör dessa 20 procent, lever troligen i medberoenderelation till familjen, tar hand 

om föräldrar utifrån sin egen förmåga och försöker upprätthålla familjens fasad.  

 

5.2. Lojalitet 

De äldre barnen stannar kvar som möjliggörare och tålmodigt väntar på att den sjuke ska 

släppa tag om dem eller att den sjuke ska genomgå en personlig förändring och återgå till sin 

sanna jag, som de längtar efter. Men barnen som ser att föräldrarna är beroende av dem, 

stannar kvar av lojalitet. Söderling (1993) menar att dessa obefintliga gränser gör att barnen 

har svårigheter att sätta gränser i framtiden. Föräldern har redan passerat alla gränser som 

finns och barnet vet inte var den står eller vad som är rätt, fel eller normalt, eftersom det 

aldrig får någon guidning i sin primära sociala krets. 

  

Missbrukare lider ofta på grund av dålig självkänsla och har en inre kamp där de nedvärderar 

sig själva och missbruket blir därför en verklighetsflykt. För att fly verkligheten och undvika 

konsekvenser väljer missbrukare att rikta förnekelse till både sig själv och omgivningen. Den 

yttersta självhävdelse fokuseras på att manipulera omgivningen på så sätt att ingen ska 

förhindra missbrukarens relation till substansen som får, symboliskt, primär status i 

missbrukarens liv (Söderling, 1993). Manipulation smittar hela familjen och närmsta vänner, 

vilket motiverar dem till att ljuga för missbrukarens skull. Trots detta vill vissa närstående 

personer ändå tro på missbrukarens tomma och snabbt bortfallna löften. Tron på det resulterar 

i att de blir fängslade av medberoendet. Ett sådan osunt livsförhållande till 

missbrukssubstanser skadar mänskliga relationer (Söderling, 1993).  

 

5.3. Skam och skuld 

Medberoende är ett problematiskt tillstånd. Många barn som befinner sig i missbruksmiljö 

kan uppleva det som skamligt och berättar därmed inte om sin svårbegripliga och kaotiska 

tillvaro. Skammen är en sund känsla men för mycket skam kan leda till psykisk ohälsa. En 

påtvingad känsla av skam från andra människor kan bidra till dåligt samvete som då leder till 

en osund skam. Gustin (2010) menar att osund skam bygger upp ett falskt yttre ideal med 

ouppnåeliga krav. En människa som lever under påtryckning av den osunda skammen, 

försöker leva upp till de falska idealen för att inte känna sig otillräcklig (Gustin, 2010). Flera 

medberoende tycker att det är lättare att dölja familjens missbruk för fasadens skull än att 

öppna upp för någon och riskera att bli avvisad. Desto mer skuld och skam som föräldrar har 

desto mer skuldbelägger de sina barn. De äldre barnen börjar ta initiativet och ansvarsrollen 

för att återvinna föräldrarnas kärlek i hopp om att få dem att må bra igen (Socialstyrelsen, 

2009). Skam är inte en känsla utan det är en kognitiv utvärdering av medberoendes egna 

verklighetsuppfattning (Lancer, 2014).  

 

5.4. Kontrollbehov 

En stor del i medberoendepersoners liv utgörs av kontroll, över sig själv och egna känslor 

eller närståendes (Lancer, 2014). Medberoendes kontrollbehov definieras av Beattie (2008) 

som ”En medberoendeperson är en människa som har låtit en annan människas beteende 

påverka en, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende”. Beattie 
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(2008, s.48) menar att människor som levt tillsammans i nära relation med missbrukare har 

blivit medberoende för de låtit deras liv gå överstyr. De medberoende har tappat kontrollen 

över sina egna liv och kan inte längre se att de lever under dysfunktionella förhållanden. 

 

5.5. Roller som följer medberoende i vuxenlivet 

Räddare, fixare och möjliggörare är bara några roller som enligt Söderling (1993) förs vidare 

in i vuxen ålder som hjälpmedel för att på egen hand kunna ordna upp familjens 

missbruksproblem. Det är vanligt att barnen hittar på olika strategier och roller som de, enligt 

Söderlund och Lundell (2015), drar på sig och som fästs vid dem även i vuxenlivet.  

Exempelvis lustigkurre rollen skapas för att lätta upp stämningen när det blir för jobbigt. 

Strategin blir att tillfredsställa omgivningen och underlätta jobbiga situationer utan att ta till 

sig verkligheten som den är eftersom den upplevs för jobbig. Andra kan vara mycket 

ansvarsfulla som barn, någonting som upplevs som mognad i förtid. För att senare bli mycket 

aktsamma och rädda för nära relationer i vuxenlivet eftersom känslan att bli sviken alltid finns 

i bakgrunden, som hindrar vuxna barn från att gå vidare och utveckla tillit-, kärleksfulla 

relationer. Det kan också innebära att personer som blir rädda för att bli lämnade själva väljer 

att fly i förtid för att slippa handskas med känslor av att bli avvisad eller övergiven när någon 

människa kommer för nära (Söderlund & Lundell, 2015). 

 

 

6. Metod 
Vid analysen av den insamlade data kommer narrativ metod att användas. Metod delen börjar 

med en kort sammanfattning som presenterar narrativ metod på grundläggande sätt. 

Vidare fortsätter metod delen med en beskrivning av tillvägagångssättet för hur den narrativa 

metoden använts för att tolka data som samlats in genom intervjuer. Reliabilitet och validitet 

kommer att beskrivas utifrån Lecompte och Goetz (1982) tolkning av dessa som instrument 

för att tolka kvalitativa data. Följt av målgrupp, avgränsningar, urvalsprocessen, 

tillvägagångssätt, sökvägar och etiska överväganden. Metod delen avslutas med 

arbetsfördelningen kring detta arbete. 

  

När det kommer till narrativ metod är det viktigt att veta att det inte enbart är en metod. 

Eftersom de narrativa metoderna är många men alla är metoder till för att kunna tolka texter 

som är skrivna som berättelser (Riessman, 2008). Riessman (1993) skriver om hur berättelser 

är något naturligt för oss människor, och motiverar då att en narrativ metod passar in väl för 

att kunna tolka dessa. Riessman (2008) skriver hur väl den narrativa metoden passar in när det 

kommer till att se hur människor kan förändras över tid och hur deras identitet tar form och 

förändras allt eftersom. Avsikten med arbetet är att skapa en bättre förståelse för utvecklingen 

hos medberoende individer som växt upp i en missbruksmiljö. Genom intervjuer finns det ett 

flertal saker som spelar in för utkomsten, bland annat intervjukontexten och intervjuaren är 

två saker som har stor betydelse (Riessman, 2008). Det intervjuaren måste tänka på är att den 

inte hittar narrativ genom sin intervju, den är med och skapar den. Det är därför viktigt att 

intervjuaren tänker på hur den förhåller sig till sitt lyssnande och hur frågorna ställs under 
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intervjun då detta är betydande för hur informanten formulerar och berättar sin berättelse 

(Riessman, 2008). 

  

Ett narrativ forskningsperspektiv på biografiska berättelser består av fem nivåer enligt 

Riessman (1993). Nivåerna är upplevelse, berättelse, transkribering, analys och läsning. Dessa 

nivåer kan på många sätt gå in i varandra. Detta genom en upplevelse som sedan återberättas, 

för att sedan få en annan mening beroende på vem det är som lyssnar på berättelsen och 

transkriberar den. Riessman (1993) tar även upp nödvändigheten av att göra ljudupptagning 

vid sina intervjuer, detta för att sedan kunna skriva ner vad som sagts. Transkriberingen blir 

enligt Riessman (1993) en del av den tolkning som görs av den narrativa data som 

intervjuerna gett.  

6.1. Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) skriver om vikten av kvalitet på forskning och att man bland annat kan 

använda sig av validitet och reliabilitet som två viktiga kriterier för att uppnå kvalitén på den 

forskning som gjorts. Dessa kriterier används främst inom den kvantitativa forskningen. Det 

finns dock enligt Bryman (2011) forskare som menar att validitet och reliabilitet även kan 

assimileras till den kvalitativa forskningen utan att ändra begreppens betydelse. Förutsatt att 

det läggs mindre vikt på de frågor som gäller mätning, eftersom mätningar inte utförs under 

arbetet. Bryman (2011) tar bland annat upp en tolkning som gjorts av Mason (1996) som 

menar på att validitet och reliabilitet kan användas som mått på kvalitet, stränghet och den 

mer generella forskningspotentialen utifrån de metodval som man gjort. Mason (1996) skriver 

om att validiteten i de fallet blir att man observerar, identifierar och mäter det som man säger 

att man har för avsikt att mäta. Lecompte och Goetz är andra forskare som Bryman (2011) 

skriver om, de har till skillnad från Mason (1996) utformat egna begrepp för validitet och 

reliabilitet när det kommer till kvalitativ forskning. Lecompte och Goetz (1982) använder sig 

av begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Med 

extern reliabilitet menar de hur möjligheten till att upprepa forskningen är och kunna få 

samma resultat. Lecompte och Goetz (1982) är medvetna om svårigheterna med att upprepa 

en kvalitativ studie. De föreslår strategier som kan användas för att underlätta möjligheten till 

att upprepa studier bland annat genom att forskaren som tänkt sig att upprepa en studie tänker 

på att den går in i arbetet i samma roll som den tidigare forskaren hade. Intern reliabilitet 

menar de utgår i att de fall att det är mer än en forskare i arbetet, att forskarna då använder sig 

av samma tolkningsmall för den data som de arbetar med. Med intern validitet menas att det 

är överensstämmelse mellan de observationer som forskarna gjort och de teoretiska idéer som 

de för fram i sitt arbete. Den externa validitet som Lecompte och Goetz (1982) skriver om, 

som menar att beskriva hur pass överförbart de resultat man får ut av sin studie är på andra 

sociala miljöer, situationer eller individer i samhället. 

  

Vid analysen av intervjuresultaten kommer Lecompte och Goetz (1982) fyra begrepp om 

intern och extern validitet och reliabilitet att användas på den sammanställda data. Dessa 

begrepp har sina styrkor och svagheter när man ska stärka evidensen bakom sin studie.   
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6.2. Målgrupp 

Arbetet innefattar medberoende personer som har växt upp i en dysfunktionell familj där 

missbruk förekom. Två av dessa medberoende personer utan egna missbruksförknippade 

problem och tre medberoende personer som har utvecklat någon form av missbruksrelaterat 

beroende som de har fått hjälp med.  

 

6.3. Avgränsningar 

Det finns olika typer av missbruk exempelvis mat-, sex, drog, arbetes med flera. En 

avgränsning med tydligare definiering på målgruppen ledde till individer som har varit 

medberoende till personer med drog- och alkoholmissbruk för att lättare kunna dra slutsatser 

baserade på deras intervjusvar. Avgränsningar i målgruppen gjordes också med avsikt att 

enklare kunna referera till litteratur och forskning som riktar sig till drog- och 

alkoholmissbruk. Tanken bakom distinktion var baserad på att det finns tillräckligt mycket 

forskningsbaserad information med anknytning till medberoende med utgångspunkten från de 

två missbruksområden.  

 

6.4. Urvalsprocessen 

Rekryteringen av intervjudeltagare har skett utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

För att hitta studiens målgrupp kontaktades Blåsippan Rehab som tillät en öppen och frivillig 

efterfrågning. På ett slutet Al-anon-möte informerades gruppens ledare om arbetets syfte samt 

att den eftersökta målgruppen bör involvera medberoende personer som växt upp i en 

dysfunktionell familj. Fokus i efterfrågan var medberoende personer som inte hade utvecklat 

ett eget missbruk. För att hitta medberoende personer med ett eget utvecklat missbruk som de 

har fått hjälp för, kontaktades Blåsippans eftervårdens grupp där en öppen fråga om 

deltagandet ställdes till hela gruppen. En lapp med kontaktuppgifter till informatör, ansvarig 

för intervjuer, utdelades till intresserade kandidater för arbetet. 

  

För att hitta medberoende personer med eller utan eget missbruk kontaktades en gruppledare 

på Ersboda kyrkans öppna Anonyma Alkoholister-möte. Innan AA-mötet började, 

presenterades studiens syfte och frågeställningar verbalt, och då ställdes även en förfrågan 

utifrån målgruppen. Individer som identifierar sig som medberoende personer med eller utan 

eget missbruk som växt upp i en dysfunktionell familj. En öppen fråga om deltagande i 

intervjun ställdes till hela gruppen. Handskrivna visitkort (Bilaga 2) med våra 

kontaktuppgifter lämnades till de som var intresserade.  

 

6.5. Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden (Bilaga 1) för denna studie och alla fem intervjuer har varit semistrukturerade 

och omfattades av olika temaområden som fokuserade på medberoendet. Teman som det 

diskuterades kring under intervjuer var: barndom och uppväxt, relationer och socialt liv 

gällande den sociala kretsen, relationer till kompisar och familjen, dåtid och nutid utifrån 

medberoendes aspekten. 
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Intervjuerna spelades in med en person i taget i en miljö där informanterna sade sig känna sig 

trygga. Informanterna har fått en möjlighet att berätta fritt kring valda frågeområden och även 

fått styra i vilken ordning de olika frågorna (Bilaga 1) skulle komma. Intervjuerna liknande ett 

vanligt samtal som styrdes av temaområden och inledande frågor. Fokus och vikten låg på att 

övergångarna mellan olika teman skulle kännas naturliga, med följd av öppna- och 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att därigenom underlätta arbetet och att komma ihåg 

vad som exakt sas under samtalens gång. Intervjuerna transkriberades och avkodades för att 

de inte ska gå att identifiera de informanter som deltog i intervjun. Intervjuerna kompletteras 

också med korta anteckningar som innehöll kärnkommentarer, anmärkningar eller funderingar 

som skrevs under intervjuernas gång.  

 

Alla deltagare fick informationslappar (Bilaga 2) med kontaktuppgifter för att kunna ta 

kontakt med intervjuaren. Tre personer godtog erbjudandet direkt efter tillfrågan och gav ut 

sina kontaktuppgifter, en person blev kontaktad vid förfrågning och en annan person 

kontaktade intervjuaren. All intervjuplanering skedde genom sms och e-postmeddelanden. 

Intervjuerna ägde rum på Umeå Universitet, Ersbodabiblioteket, Blåsippan Rehab och hemma 

hos en av informanterna. Alla deltagare, alltså fyra kvinnor och en man var mellan 20–50 år. 

Deltagarna informerades om de forskningsetiska principerna gällande intervjun. De 

tillfrågades om samtalet kunde spelas in i syftet att det skulle transkriberas. Deltagarna 

informerades också om att människor som arbetar med arbetet, som författarna och 

handledare kommer att ha en möjlighet att lyssna på det inspelade och transkriberade 

materialet i arbetets syfte. Information om deras anonymitet genom att deras namn och 

personliga uppgifter kommer att avkodas gavs. Samt att de blev informerade om deras 

rättigheter att avstå från frågor, avsluta samtalet eller inom en rimlig tid dra sig ur intervjun. 

Avslutningsvis blev alla deltagare tillfrågade om de ville få ta del av det slutförda arbetet via 

elektronisk post, vilket alla var intresserade av. 

 

6.6. Sökvägar 

Utöver dessa informationskanaler söktes information på Google Scholar och Umeå 

Universitetsbibliotekets umu.se hemsida. Sökord som användes var: co-dependency, 

medberoende, anhöriga till alkoholberoende. Endas de mest ekvivalenta studier för detta 

examensarbete valdes ut för att beskriva medberoende perspektivet. 

 

6.7. Etiska överväganden 

Det viktigaste med alla forskningsinriktade intervjuer är, enligt Tjora (2012) att visa förståelse 

och respekt för informanter. Det är viktigt att ha i åtanken att arbetet som publiceras kommer 

innehålla känslig information om informanternas liv. Eftersom alla deltagare är anonyma är 

det speciellt viktigt under skriv- och publiceringsprocessen att koda personliga uppgifter för 

att minska identifieringsmöjligheten (Tjora, 2012). 

  

Att prata om ett medberoende kan vara känsligt eftersom det handlar om informanternas egna 

upplevelser och privatliv. Innan varje intervjuinspelning som skedde med avsikt för 

transkribering, informerades alla deltagare om studiens etiska principer samt gavs information 
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om skrivarbetets syfte, det innebär också att intervjuinspelningen på datorn började efter givet 

samtycke (Tjora, 2012). Informanter fick också veta att deras intervjuer skulle sammanfattas 

utifrån teman som intervjun byggdes på. Eftersom forskning med kvalitativ metod ger 

möjlighet att forska på en personlig och mer djupgående nivå, bör man vara förberedd att 

vissa frågor som fokuserar på missbruksupplevelser i barndomen kan vara känsliga (Tjora, 

2012). Det är förståeligt att intervjuer om personliginformation kan, beroende på var i 

bearbetningsprocessen informanten befinner sig, väcka starka känslor. Det finns en risk att 

deltagarna kan må dåligt genom sitt deltagande i intervjuerna på grund av de känslor som 

möjligtvis väcks hos dem. Det faktum att alla deltagare ingick eller hade tillgång till 

självhjälpsgrupper ansågs detta vara en skyddsfaktor. Med hänsyn till informanternas 

möjlighet till självhjälp ansågs intervjuer genomförbara. Deltagandet i samtalsgrupper anses 

vara en bra känslo- och medberoendes bearbetningsmöjlighet.  

  

Alla informanter hade en positiv inställning till arbetet och en vilja att bidra till 

kunskapsspridning om medberoende. 

 

6.8. Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har båda skribenter till största delen arbetat tillsammans. Viktorija har 

sedan tidigare kontakter inom beroende- och medberoendevården. Detta ledde till att hon tog 

på sig ansvaret att hitta informanter och utföra intervjuerna. Intervjuinspelningar fördelades 

mellan skribenter för transkribering. Sammanställningar av intervjuer skrevs av Viktorija för 

att minska missförstånd och misstolkningar eftersom hon kunde referera till icke-verbal 

kommunikation som exempelvis kroppsspråk och pauser som noterades under intervjuer. 

Informanternas berättelser analyserades av Viktorija utifrån ett medberoendeperspektiv och av 

Nicklas utifrån symbolisk interaktionism. 

Viktorija fokuserade på medberoendetemat som exempelvis i tidigare forskning och 

medberoendes riskfaktorer medan Nicklas fokuserade på metodens validitet och reliabilitet 

samt teori och vetenskap delar. Alla delar lästes igenom och korrigerades av båda 

skribenterna. 

 

7. Resultat 
I denna del kommer intervjuerna att sammanställas och redovisas var för sig. Informanterna 

som deltog i arbetet har utgått ifrån egna personliga erfarenheter och identifierar sig som 

medberoende. Alla informanternas berättelser får en egen titel som beskriver deras 

medberoende. Materialet för redovisning har tagits fram genom att meningsbärande enheter 

valdes ut från intervjutranskriberingar och sammanställdes i löpande text (se bilaga 3).  

 

7.1. Den självständiga medberoende 

En kvinna i tjugoårsåldern beskriver sig själv som nykterist och medberoende. Hon växte upp 

med sin mor som hade en tidig debut i alkoholkonsumtion och som under den senaste tiden 

utvecklat ett eget alkoholmissbruk. Kvinnan uppger att hennes mamma missbrukade precis 

som mormor som hade en missbruksproblematik, vilket är en anledning till hennes förändrade 
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syn på alkohol som något riskfyllt och valet att bli nykterist. Hon berättar om två händelser 

som enligt kvinnan var vändpunkten i hennes liv. Den första var när mormor gick bort 2014, 

samt när familjens hund som varit en viktig del av familjen gick bort året därefter. Kvinnan 

berättar att hon flyttade ifrån sin tvillingsyster efter att hon tagit examen. Hon blev van vid 

ensamheten, där kände kvinnan att hon kunde fokusera på sig själv. Någonting som hennes 

mamma avbröt varje gång hon kom på besök. Mamman försökte enligt kvinnan, kompensera 

för sitt beteende genom att sköta allt annat som till exempel matlagning och inköp, istället för 

sitt beteende. Mammans handlingar upplevdes av kvinnan vara falska eftersom hon genom 

sina handlingar försökte dölja sitt missbruk. Mammans falska beteende bidrog till ökad 

distansen mellan dem eftersom enligt kvinnan, fick de inte längre ''samma utbyte av 

varandra''. Varje gång mamman drack, upplevde kvinnan sveket, att alkoholen valdes före 

familjen ''det var då som hon mindre och mindre vart min mamma…''. Hon beskriver sin 

mamma som ett vuxet barn, någon som inte riktigt tar sitt ansvar, ''Vad är det med hon?''. 

Kvinnan är idag en utbildad socionom, detta ser hon som en form av självhjälp. Under 

uppväxten stöttade hon och hennes syster varandra mycket, samt att de även hade sin pappa. 

Det kom en period då mamma var paranoid och det fick det att rinna över, ''nu går det inte 

mer'' och ''då sökte vi LVM''. Efter detta fortsatte det bara att gå utför med hennes mamma, 

det blev fler anmälningar av grannar, någonting som hon anser var positivt. Efter anmälningar 

revs familjefasaden ner och situationen kunde bekräftas av andra utanförstående, icke 

familjebundna personer, att det var lika illa med mamman som familjen hade trott. 

  

Kvinnan uppger att hon kände sig utnyttjad och som hon förklarade senare med “att man 

liksom går nästan i en personlig konkurs för en människa som inte ens ser vad man gör (för 

den)” och att hon inte längre kunde tolerera mammans beteende. Kvinnan sa upp kontakten 

med sin mamma kring 2016 och sedan dess har kommunicerat endast via ''subkontakter''. 

Informanten avbröt kontakten för sin egen och mammans bästa. ''Det var det bästa beslutet jag 

gjort''. Hennes förklaring är att sedan 2014, året allting startade, fick hon ''tänka på sig själv, 

för mamma har inte tänkt på mig''. Kvinnan uppger att det är tid för de båda att lära sig att 

först och främst ta hand om sig själva för att någon gång i framtiden kunna ha en frisk relation 

med varandra. 

 

7.2. Den ansvarsfulla medberoende 

En kvinna i tjugoårsåldern berättar om sitt medberoende till alla sina närstående 

familjemedlemmar samt sina skuldkänslor mot sin mamma. Kvinnan menar att hennes 

medberoende baserat på skuldkänslor gör att hon lyder mammans order och inte vågar säga 

ifrån för att undvika att uppröra. Att vara behövd och alltid till hjälp har under en lång period 

varit hennes sätt att tillfredsställa alla människor omkring henne. Genom att göra människorna 

i sin omgivning glada kan hon uppleva att hon har kontroll över vad som händer i hennes 

omgivning ”Kan ja inte kontrollera mig själv så måste jag kontrollera nå annat - de liksom när 

insidan är kaos, då kan jag sätta andra bitar på plats liksom”. Hon själv uppfattar sitt 

medberoende som skadligt, eftersom det resulterar ofta till att hon tar över 

familjemedlemmars och kompisars ansvar och på så sätt blir en möjliggörare för deras 

fortsatta beteende. Kvinnan har vid flera tillfällen försökt säga ifrån och fokusera på sina egna 

behov, men hon är också väl medveten om att denna taktik inte fungerar på familjen. Kvinnan 
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har dock efter sin rehabilitering på ett behandlingshem lärt sig att sätta gränser. Hon inser 

meningslösheten i att försöka hjälpa ”Jag kan ju inte sätta dit den där sista biten som saknas, - 

viljan” och anpassa sig efter varje individ. Kvinnan uppger att hon är medveten om att hon 

istället måste fokusera på sina egna behov men att det är oförklarligt svårt. Det som kvinnan 

vill uppnå genom att hjälpa, även om hon mycket väl vet att hon inte borde, är bättre 

självkänsla. Kvinnan erkänner att hon har prestationsbaserad självkänsla som betyder att hon 

alltid strävar efter perfektion och gör allting i överdrift. Ibland innebär det även att hon inte 

vet var hon har sina gränser. Informanten uppger att det blir lättare att låta folk göra som de 

vill eller göra det de ber henne att göra, även om det innebär att hon måste gå emot sina egna 

principer. Hon gör det på grund av rädslan för negativ respons. 

 

Kvinnan berättar också om familjens fasad som hon tillsammans med mamman medverkar att 

bibehålla, fastän det upplevs vara tröttsamt och stressande att allting ska vara perfekt, väcker 

irritation hos henne. ”Mamma har jättemycket med hennes föräldrar också, så hon har mycket 

å stå i. Å jag vill ju som underlätta för henne å de är ju skuld. För de jag har gjort mot henne”. 

Kvinnan menar att ibland känner hon sig tvungen att ta på sig ansvaret, anpassa sig efter 

andra, låta andra lägga sina känslor på henne men att det också gör att hon ”känner mig 

mindre och mindre”. 

  

7.3. Det duktiga känslobedövade medberoende 

En kvinna i femtioårsåldern berättar om kampen mot långvarigt medberoende som ledde till 

”alkoholiststolen”, ett begrepp som kvinnan själv använder för att beskriva någon som börjat 

missbruka alkohol. Samt konsekvenserna att bli lämnad av sina barn. Hon påstår att hon 

tvingades växa upp för tidigt och att hon var medberoende redan tidigt i barndomen till båda 

sina föräldrar även om det var mamman som upplevdes som mest problematisk och gjorde 

mest skada. Kvinnan blev ofta illa behandlad, förtryckt och manipulerad av sin mamma och 

mammans dysfunktionella beteende. Detta beteende bortförklarar kvinnan med uppväxten 

mamman haft. Kvinnan uppger att för första gången i sitt liv så tvingas hon nu, av sina 

terapeuter, till att prioritera sig själv. Någonting kvinnan menar att hon börjar bli trygg med 

att göra. Hon beskriver hur hon förut inte kunde sitta still, hon var i ett konstant jagande av 

saker hon kunde ordna, göra och fixa. Hon berättade också om hur tragiskt det var när hennes 

föräldrar dog och att hon kände sig tvungen att stanna vid deras sida, även om kvinnan 

beskriver det som fruktansvärt så tyckte hon att ”jag kunde inte lämna honom själv, ingen ska 

dö ensam, det går bara inte”. Kvinnan medger att hon ”var väldigt förtvivlad och grät, jag haft 

det ett sånt struligt liv...” och hon var det enda barnet av alla sina syskon som var vid 

föräldrarnas sida när de tog sina sista andetag. 

  

Någonting kvinnan känner sig stolt över är att hon lyckats informera sina barn om 

medberoendets börda. Kvinnan uppger att även om det i slutändan resulterade till att hennes 

barn valde att lämna henne, känner hon stolthet över deras beslut att inte vara medberoende 

gentemot henne, ett beslut hon hade önskat, men inte vågat, ta själv när hon var yngre. 
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Kvinnan berättar att hon alltid ansågs vara duktig för att hon aldrig satte några gränser. Hon 

var van att ”fixa allt” på egen hand. ”Aldrig i mitt liv har jag bett om hjälp - jag klarar mig 

själv” 

var en roll och attityd som blev svårare att bibehålla för henne efter mammans död. Kvinnan 

menade att hon ”har ju så svårt att ha tråkigt” och under hela sitt liv försökt sköta allt, 

engagera sig och vara duktig i allt som går att göra exempelvis: hus, hund, olika 

fritidsaktiviteter, vänner, barn, jobb, med mera. Detta förändrades när kvinnan flyttade till en 

lägenhet och hon började känna sig rastlös. Denna period beskriver hon som ”Om jag inte ska 

ta hand om någon annan, vem är jag då?” 

 

7.4. Den bekräftelsesökande medberoende 

En man i femtioårsåldern beskriver sig själv vara ”en liten pojke” när han först befinner sig i 

en medberoendes position. Mannen berättar om sitt medberoende till båda sina föräldrar men 

väljer att fokusera på pappan som har varit alkoholist under hela mannens uppväxt. För 

närvarandet pratar de väldigt sällan med varandra, mest för att pappan inte svarar i telefon. 

Det enda kommunikations alternativet blir att kontakt via meddelanden på Facebook där han 

alltid får ett svar. Han upplever att pappan försöker undvika honom ”han är så djävulskt rädd, 

att jag säger sanningen åt han”. Varje gång de pratar med varandra vill informanten komma in 

på en känslonivå, någonting som brukar skapa irritation hos pappan och båda hamnar i försvar 

”jag blir nån liten pojke liksom när ja är med han”. Mannen uppger också att när de blir osams 

måste han alltid ta första steget för att återuppta kontakten och pappan verkar alltid lika 

oberörd. Det enda sättet mannen pratar känslospråk är via musiklåtar som han skickar sin son 

genom Facebook meddelanden. Andra tidigare barndomsminnen som enligt informanten är 

kärleksfulla, är till exempel när pappan kom till hockeymatchen ”Då såg jag han på läktaren 

liksom, då satt han där ensam och kollade. Så jag vet att, att jag betydde nånting för han” eller 

när han anlade en skridskobana på hemgården. 

  

De enda stunder mannens pappa öppnade upp för samtal med sin son för att prata känslor, var 

när han var påverkad av alkoholen. Mannen uppger att han kände sig mer delaktig i pappas 

sällskap när pappan var påverkad av alkohol än när han var nykter. I dagens läge är mannens 

pappa nykter alkoholist sedan tjugo år och under alla tjugo åren upplevdes han vara ”låst” när 

det kommer till känslorförrådet. Mannen uppger att livet med pappan var antingen bra eller 

dåligt beroende på om han var påverkad av alkohol eller ej ” (…) när han drack å sådär så 

blev han så otroligt annorlunda”. Han kände att han aldrig blev hörd av sin pappa och att 

oberoende vad som hände i mannens liv, var det alltid pappas mående som var i fokus. Alla 

dessa händelser nu i efterhand väcker informantens ”aggressiva revanschlust”. Det är en 

känsla som informanten själv inte kan sätta ord på men som uppstår mot pappan varje gång de 

pratar med varandra och när de inte möts i samförstånd. 

  

Nu när pappa inte längre missbrukar kan mannen fortfarande inte låta bli att flera gånger per 

dag tänka på sin pappa. Mannen uppger att han alltid måste ha kontroll över pappan eftersom 

det finns fortfarande en oro om att han ska återgå till missbruket. Han beskriver sig själv vara 

en principfast rastlös person som inte hör hemma någonstans, samt har ”ett fruktansvärt 

kontrollbehov” i alla situationer. Det enda positiva han ser ur medberoendet är att han lärde 
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sig hur han vill vara med sina egna barn ”... du ska ju få dina barn å må bra. Hur taskigt du än 

mår”.  

 

7.5. Den ordningsamma medberoende 

En kvinna i tjugoårsåldern berättar om tryggheten hon fann utanför sin egen familj och lärde 

sig ta hand om sig själv efter flera år som offrades åt mammans missbruk. Kvinnan växte upp 

med en ensamstående mamma som hade gått in i väggen efter en ryggskada. Det resulterade i 

att mammans missbruk och de ekonomiska svårigheterna lett till att kvinnan kände sig 

tvungen att växa upp i förtid för att kunna stötta och ta hand om sin mamma. Hon blev 

placerad hos en stödfamilj efter att hon själv tagit kontakt med socialtjänsten och sagt ”ni 

måste ta mig härifrån”. När kvinnan som ung flyttade till en stödfamilj, som hon idag anser 

vara hennes riktiga familj, hamnade hon i ett dilemma eftersom den familjen gick igenom en 

separationskris och ännu en gång fick medberoendet ett utspel. Till skillnad från sin primära 

familj var hennes hjälp uppskattad i stödfamiljen. Hon kan idag objektivt se tillbaka till den 

livsstil hon har haft och att hennes medberoendebeteende har följt med. Hon som barn skulle 

ha hamnat i trygghet när hon bodde hos stödfamiljen men istället blev hon tvungen att ta hand 

om stödfamiljen eftersom stödföräldrarna gick igenom en separation. Fastän hon bodde hos 

sin stödfamilj på heltid fortsatte hon även att ta hand om sin mamma, ekonomiskt och 

psykiskt. 

  

Hon berättar om sina sömnsvårigheter som finns kvar än idag av att som barn vakna upp och 

inte ha sin mamma bredvid sig. Hon kommer ihåg minnen från tidig barndom när hennes 

mamma ofta låg i soffan, sängen eller på golvet. 

  

hon var däckad, hon var ju stendöd… stod jag på mina knän nedanför henne i 

kanske två timmar, jag kanske var sju år, och försökte bara få liv i henne och hon 

är så däckad, och jag bara gråter och gråter. 

  

Hon uppger att sådana minnen resulterade i att hon istället för att anpassa sig efter sin mor, 

började revoltera och hamnade i eget missbruk. Kvinnan gick in i väggen efter ett ohållbart 

arbetsschema och socialt liv som blev för mycket att hantera. För att må bättre sökte kvinnan 

själv till en behandling där hon bland annat för första gången fick fokusera på sina egna 

behov. Hon insåg att hennes relation till mamman har varit destruktivt och att hon inte längre 

kunde leva på ett sätt som är skadlig för de båda. Mamman ville missbruka och kvinnan 

försökte på ett nästan självdestruktivt sätt hjälpa mamman till förgäves, eftersom ingenting 

fungerade och bara kostade kvinnan energi, pengar och tid. Efter denna självinsikt kunde hon 

inte längre ha kontakt med sin mamma vilket hon beskriver som ”otroligt skönt”. Kvinnan 

menar att ”Jag älskar henne av hela mitt hjärta. Men jag tänker inte låta henne ta kraft av mig 

längre”. Kvinnan menar att hon inte är redo för att återuppta kontakten med mamman och att 

hon inte tänker göra det förrän de kan ha en ömsesidig relation som inte involverar alkohol. 

Hon kommer på sig själv med att hon försöker hålla koll på sin mamma genom sin mormor 

och därför menar att hon fortfarande är medberoende och att relation med mamman 

missgynnar henne. Därför gör hon aktiva val att ”klippa” kontakten helt och hållet vilket gör 

att kvinnan istället kan fokusera på sig själv. 
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Idag har kvinnan ett ”otroligt ordnat” liv, någonting som hon upplever beror på hennes 

medberoendebakgrund. Kvinnan uppger att hon har dålig självkänsla men att hon ständigt 

jobbar på sin egen personliga utveckling. ”Den sekunden du sätter upp en gräns, den 

sekunden talar du om för dig själv att du är värdefull”. Kvinnan menar att hon trivs med sitt 

liv och värdesätter sina egenskaper som har medfört att hon i framtiden ska sätta sina behov 

först. ”Man kan inte börja på den andra änden. Man kan inte börja med att ta hand om den 

beroende och tänka ‘du ska bli frisk’, innan jag kan må bra”. 

 

 

8. Analys 
Intervjuerna tolkades med tidigare nämnda teoretiska begrepp med forskningsbakgrund som 

utgångspunkt. Kategorier (Bilaga 3) som användes för att besvara syftet och tolka 

informanternas svar var: uppväxt och barndom, relationer, sociala liv, känslotillstånd och 

tankar om nuet. De kommer i denna del att tolkas ur ett socialpsykologiskt- och medberoende-

perspektiv.  

 

 

8.1. Intervjuanalys ur socialpsykologiskt perspektiv 

Under analysen av data har symbolisk interaktionism använts för att försöka förstå de 

kategorier som valts ut kring det som informanterna delat med sig av vid intervjuerna. Efter 

att ha utgått ifrån en narrativ metod för sammanställningen av data, kommer denna del att 

fokusera på att framhäva intervjuerna som gjorts på den data ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Här har kategorierna uppväxt och barndom, sociala liv, upplevda känslor och 

tankar om nuet använts. Analysen av intervjuerna som gjorts har sammanställts gemensamt.  

 

8.1.1. Uppväxt och barndom 

Redan under deras uppväxt kunde man i alla informanternas berättelser urskilja situationer 

som de beskrev på sådana sätt för nuet som man får möjligheten att skapa en förståelse kring. 

Mannen som växte upp med en alkoholmissbrukande pappa berättade om deras relation under 

hans uppväxt. Där kunde symboler urskiljas som hans fokus på att visa sin pappa att han kan 

göra saker på sitt egna sätt, revanschlust beskriver han det som. Men även när han pratar om 

pappans närvaro vid en viktig match, då han såg honom sitta där på läktaren under en viktig 

fotbollsmatch. Även i intervjun med den femtioåriga kvinnan, där hon berättar om sin uppväxt 

som medberoende till sin mamma. Här kan man notera att kvinnan fortfarande väljer att 

använda sig av bortförklaringar till varför hennes mamma betedde sig som hon gjorde. Det är 

möjligt att försöka förstå hur deras uppväxt och barndom var.  Hur de ser på de i nuet blir 

tydliga symboler för deras tolkningar av de sociala interaktioner som de genomgått som barn 

och unga.  

 

8.1.2. Dagsläget 

När det kommer till hur det sociala livet ser ut för de intervjuade i nuet syns här en skillnad. 

Två av personerna berättar att de känner sig rätt nöjda med hur deras sociala situation ser ut 
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just nu. De andra två beskriver sina situationer i nuet som tröttsamma och stressande samt 

rastlös. Rastlösheten tillkommer som ett resultat av avslutade sociala interaktioner till andra 

närstående, som i sin tur har lett till frågan om vem hon är om hon inte tar hand om någon. De 

symboler som de skapar i de handlingar som lett till deras nuvarande situationer varierar 

mellan alla informanter. Medans en har sagt upp sin kontakt med den person den varit 

medberoende till och nu bara har kontakt med sin mamma genom att andra vid behov berättar 

att hennes sociala liv är bra. Mannen som har viss kontakt med sin pappa om än den utifrån 

hans beskrivning av deras sociala interaktioner är ansträngd, anser att hans sociala liv är bra. 

Han känner sig nöjd med hur hans liv blivit och vid frågan om han skulle vilja ändra något då 

sagt nej.  

 

8.1.3. Känslobarometer 

Tar man och ser till de känslor som informanterna beskrivit under sina intervjuer ser man 

även här en variation i beskrivna känslor utifrån de interaktioner som de beskrivit i sina 

berättelser. Den självständige medberoende, en kvinna i tjugoårsåldern som berättar om det 

känslor av svek som hon beskriver sig ha upplevt vid de tillfällen då hon haft interaktioner 

med sin mamma som valt alkoholen istället för att ta ansvaret för familjen först. Sedan har 

man då mannen som flera gånger under sin intervju berättade om sin känsla av ”revanschlust” 

mot sin pappa, då de blev oense eftersom att han ansåg att det fanns fler sätt att göra saker på 

än de som pappa sagt eller föreslagit. Han berättar om känslan av att med denna revanschlust 

då motbevisa sin pappa och få honom att förstå att det finns andra sätt göra saker på. När man 

läser det här ser man den symboliska kampen för mannen att få hans pappa att vinnas över 

och förstå hur det är han känner. Följaktligen har den ansvarsfulla medberoende även hon en 

kvinna i tjugoårsåldern som under intervjun pratar mycket kring känslorna att vara andra till 

lags, att hon vill vara hjälpsam. Hon tar även upp de skuldkänslor hon har för det som hon 

tidigare gjort mot sin mamma vilket är något som hon har pratat en del kring under intervjun. 

Hon pratar mycket om hur hon känner att hon i sin interaktion med andra vill vara de till lags, 

att vara den hjälpsamme och ansvarsfull för andra i sin omgivning. Hur hon även vid tillfällen 

då hon egentligen inte vill göra något som hon blivit tillfrågad om då ändå gör av rädsla för 

att inte vara hjälpsam, hon beskriver dessa känslor som delar av det medberoende som hon 

har, men även hur hon känner att hon ibland borde säga ifrån för att bryta det. Hon berättar 

också om tillfällen då hon har sagt ifrån och hur dessa tillfällen då fått symbolisk innebörd 

både för henne att stå emot ett medberoende men också för sin egen självkänsla.  

 

8.1.4. Självreflektion 

Av de intervjuade har de flesta positiva tankar kring nuet, de ser alla en utveckling av sina liv 

för det bättre och är hoppfulla om att de upplevelser som de gått igenom har haft en symbolisk 

innebörd. De har alla beskrivit mängder av situationer under sina intervjuer där de haft 

interaktioner med familj och människor omkring sig som haft symboliska betydelser för vilka 

de är idag. En avstickare när det kommer till positiva tankar kring nuet är kvinnan i 

femtioårsåldern som berättade om hennes upplevelser av sorg och missnöje. Hon berättar att 

hon under en lång tid inte förstod varför hon behövde känna dessa känslor, men efter att hon 

gått i terapi och fått förklarat för sig hur hennes relation till alkohol kunde ses av andra har 

hennes förståelse för andras uppfattning av henne ökat. De blir väldigt tydligt hur viktigt det 
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var för henne att få ha denna interaktion med terapeuten för att få hjälp att förstå sig på det 

symboliska värde som hennes fokusering på alkoholen haft på de runt omkring henne.  

 

8.2. Intervjuanalys ur medberoendeperspektiv - Livet efter medberoendet 

De fem personer som ställde upp på individuella intervjuer identifierade sig själva som 

medberoende. Vissa har valt att stanna kvar i den dysfunktionell relationen till familjen fastän 

de upplever sina nuvarande situationer som skadliga för deras framtida personliga utveckling. 

Medans andra valt att ta steget och lämna sina primära socialisationslänkar bakom sig för att 

istället kunna fokusera på sig själva. 

  

I vuxen ålder kan en stor sorg uppstå när en medberoende skiljs från sin familj. Att behöva 

lämna det vanliga livet som en medberoende har befunnit sig isolerad i under en lång period 

kan kännas skrämmande. Att lämna den bekanta tryggheten som fanns för en otrygghet kan 

leda till att individer hittar andra objekt att öva sitt medberoende på (Nakken, 1996). Flera av 

informanterna identifierar sig som rastlösa och att de känner att de inte tillhör någonstans. 

Ständigt bekräftelsebehov gör att de tar på sig olika roller i olika situationer för att känna 

samhörighet. Stimulering som de får genom prestation, ger de tillfredsställelse eftersom de 

flesta medberoende lever för att tillgodose alla i sin omgivning ”om jag inte ska ta hand om 

någon annan, vem är jag då?”. Dilemmat uppstår när medberoende frigör sig från 

missbrukarens grepp och för första gången i deras liv måste börja tänka på sina egna behov. 

De har varit vana att manipuleras, utnyttjas och för upptagna att tillfredsställa andras behov att 

de till slut inte själva vet vad de vill. Det blir vanligt genom att de återfår sin frihet, de blir 

deprimerade och vet inte längre vad de ska göra eller att de hittar andra aktiviteter eller 

personer som de hjälper för att fylla sin tomhet med (Iverus, 2008). Under intervjuerna 

nämner flera informanter att de varit uppstressade eller psykiskt och fysiskt utmattade på 

grund av jobbet samt andra aktiviteter de engagerade sig i innan de fick hjälp med sin 

medberoendeproblematik. Idag kan de flesta av informanterna sätta upp gränser och känna av 

om det de gör är gynnande för deras egen bästa. 

  

Alla informanter uppger att deras syn på alkohol influerades av föräldrarnas beteende och att 

de blev nykterister och nyktra alkoholister för att de inte ville fortsätta i föräldrarnas 

destruktiva beteendemönster. Informanterna uppger att de idag har svårigheter att uttrycka 

vissa känslor och att det blir för komplicerat att handskas med vissa känslonivåer. Det är 

någonting som leder till att de automatiskt hamnar på ”barnnivå” i det stadiet de befann sig 

när de levde med sina föräldrar under ofta plågsamma emotionella händelser. Söderling 

(1993), som skriver om medberoendes inlärda roller, menar det är vanligt att medberoende 

personer som under flera års tid befunnit sig i en destruktiv relation eller lever i en 

dysfunktionell familj. Det kan inte längre leva ett normalt liv och hela tiden försöker hålla 

mått på prestation och jagar efter bekräftelse från de som är omkring en. Dessutom blir ett 

förutsägbart liv mycket tråkigt och sådana människor söker sig till personer de kan hjälpa 

exempelvis inom jobbet eller att de hamnar i en dysfunktionell relation som påminner om 

barndomstiden. Sådana situationer känns familjära eftersom medberoende vet vad de kan 

förvänta sig (Söderling 1993). 
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Alla kvinnliga informanter nämner under intervjun att de kände sig tvungna att hålla upp 

familjens fasad för att ingen obehörig skulle upptäcka hur illa det verkligen såg ut i familjens 

omgivning. Förklaringar till varför de kravlöst utsatte sig för att beskydda familjens missbruk 

varierar bland alla tre tjugoåringar. En medberoende kände skam över att familjen inte mådde 

bra. Den andra menar att hon kände på sig outsagda förväntningar från familjen och den tredje 

menade att hon kände ansvar och behov att behöva skydda sin mamma. De två äldre 

informanterna, en femtioårig kvinna och man, menar att de har växt upp i en missbruksmiljö 

och vant sig att se och acceptera det som en del av normal interaktion mellan vuxna. 

Söderlund och Lundell (2015) anser att det inte går att hitta ett sätt att leva med i en relation 

där missbruk förekommer. En nära, ömsesidig relation kräver förtroende och tillit, kriterier 

som aldrig uppfylls i ett aktiv beroende där den enda nära relationen är knuten till exempelvis 

alkoholen. Vissa kan ställa upp ett ultimatum och kräva en förändring när denne känner sig 

kränkt eller upplever att alla gränser har fallit eller har förflyttats allt för många gånger. Det 

blir svårare och svårare att ta sig ur en dålig situation ju fler år som har gått. Om ingenting 

förändras, lär sig medberoende anhöriga att acceptera deras realitet och sjunker ännu djupare i 

skamfyllt och isolerat medberoende (Söderlund & Lundell, 2015). 

  

Två personer valde att avbryta sin kontakt med sina missbrukande föräldrar med sitt eget 

bästa men håller fortfarande koll på sina föräldrar genom gemensamma kontakter eller andra 

familjemedlemmar. En av informanterna i tjugoårsålder uppger att hon kände sig utnyttjad 

som hon förklarade senare med ”att man liksom går nästan i en personlig konkurs för en 

människa som inte ens ser vad man gör (för den)” och att hon inte längre kunde tolerera 

mammans beteende. Känslan av tillhörighet och att de behövs någonstans, även om det skulle 

innebära att de manipuleras och utnyttjas, är mycket starkare än de plågsamma känslor som 

kommer med att kontinuerligt sträva efter någons bekräftelse. Medberoendes funktion i en 

dysfunktionell familj blir att betjäna missbrukaren för att på så sätt känna sig behövd och 

kunna uppleva sin existens som betydelsefull. Genom att leva för någon annan skull och 

fokusera på andras problem glömmer medberoende personer sina egna problem. Dessvärre 

genom att erbjuda hjälp blir de också möjliggörare vilket de inte har insikt i (Iverus, 2008). En 

informant avbröt kontakten med sin förälder i ungdomsåren men valde att återuppta kontakten 

efter den blivit nyktra. En informant var medberoende till sina föräldrar tills de gick bort och 

var där när de tog sina sista andetag. Och en informant bor fortfarande tillsammans med 

familjen hon är medberoende till för att det känns skrämmande att släppa dem. En vändpunkt 

i alla personers liv var när de insåg att de inte mådde bra i familjens dynamik. Samtliga 

informanter kom till den insikter i olika åldrar, alla hade förstått det när de fick hjälp i 

självhjälpsgrupper eller på behandlingshem där de började förstå sin problematik. 

Exempelvis, första gången en medberoendekvinna i tjugoårsålder insåg att någonting var fel 

och hon ville förändra det var genom att hon slutade beskydda sin mamma, tog kontakt med 

socialtjänsten och bad om hjälp. En annan tjugoåring kvinna menar att hon släppte greppet om 

familjens fasad. Hon upplevde frihet när utomstående personer som grannar bekräftade 

mammans problematiska beteende genom anmälningar till socialtjänsten. 

  

Beroende på hur djupt i eller ur ett medberoende en informant hade gått, påverkade det deras 

svar på deras syn på skuld och skam satta känslor samt hur mycket kontroll de behövde ha för 
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att känna inre ro och trygghet (Lundell & Söderlund, 2015). Trots tendens att ha 

”fruktansvärt” kontrollbehov bortom deras egna liv, dålig prestationsbaserad självkänsla samt 

att alltid sträva efter perfektion och göra allting i överdrift jobbar de flesta medberoende på 

med sina gränser som är en del i allas utveckling ”den sekunden du sätter upp en gräns, den 

sekunden talar du om för dig själv att du är värdefull”. Alla kvinnliga informanter uppger att 

de ansågs vara duktiga för att de tog på sig allt ansvar för att upprätthålla sina roller medan 

det i verkligheten handlade om att de inte hade några gränser för vad som var för mycket att ta 

hand om. Det förklaras av Söderlund och Lundell (2015) som försök att fly sin smärtkropp 

och verklighet genom illusion, genom att fokusera på ett objekt eller händelse och ännu oftare 

genom att försöka hjälpa och kontrollera någon annan. En tjugoårig informant uppger att det 

kändes lättare att gå emot egna principer och göra som den andre vill än att få en negativ 

respons. En femtioårig informant uppger att hon inte mådde bra av att rikta fokus på sig själv 

men som hon blev tvungen att göra när hennes barn lämnade henne efter hennes egen 

missbruksdebut. Till skillnad från den femtioåriga man som utnämner sig vara principfast och 

upplever sig inte ha några problem med gränssättning. En annan informant menar att 

gränslöshet gentemot mammans behov, arbetet och andra faktorer bidrog till hennes 

utbrändhet. 

  

Medberoende personer som tvingats växa upp i förtid för att kunna ta hand om sina 

missbrukande föräldrar trots alla traumatiserande händelser i deras liv kan ändå identifiera 

och värdesätta de positiva utkomst som medförts. De positiva påföljderna som en man i 

femtioårsålder identifierar är att han lärde sig förstå vikten att vara en engagerad pappa. 

Någon som kan visa känslor och på det sättet anknyta till sina barn och få dem att må bra 

oberoende av hur han själv mår egentligen. Andra medberoende informanter uppger att de har 

lätt för att förstå sig på andra, som en ”kameleont” anpassa sig och bli omtyckt eftersom de 

vet vad andra behöver. En annan egenskap som tas upp är färdigheten att skanna av personer i 

sin omgivning och veta vad de vill samt om de är bra personer eller inte. 

  

8.3. Överförbarhet och trovärdighet 

Arbetets överförbarhet och trovärdighet avläses med hjälp av Lecompte och Goetz (1982) 

fyra reliabilitet- och validitetsbegrepp. Eftersom arbetet är gjort med ett bekvämlighetsurval 

med anonyma informanter blir möjligheten till upprepande av arbetet svårt. Detaljerade 

beskrivningar av hur urvalet och intervjuerna har utförts finns att tillgå, för att underlätta 

möjligheten till upprepning. Den externa reliabiliteten för arbetet utifrån detta får anses som 

låg, det kan bli svårt för annan forskare att upprepa arbetet. För att gemensamt läsas igenom 

och komma överens om vad som utgör tolkningsmall (se bilaga 1 & 3) beslutades vilka 

kategorier som var relevanta för analysen. Eftersom arbetet har en abduktiv ansats finns 

teoretiska idéer att utgå ifrån för den interna validiteten. Avsikten med arbetet var att skapa en 

ökad förståelse kring medberoende och dess påverkan. Arbetets interna validitet uppnås på det 

sätt som Lecompte och Goetz (1982) skriver, avsikten med arbetet har uppfyllt sitt mål. Detta 

eftersom en ökad förståelse om medberoende och dess påverkan har inkommit som ett resultat 

av arbetet. Den externa validiteten av detta arbete har stora möjligheter, medberoende är ett 

stort begrepp och det finns människor som påverkas av det överallt i samhället. De urval som 

användes under detta arbete kan inte anses som stort nog för att ligga till grund för ett 
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slutgiltigt bekräftande om medberoendeperspektivets påverkan i samhället. Men det är mycket 

möjligt att de kan öppna dörrar för framtida studier. 

 

 

9. Diskussion 
Syftet med detta arbetet var att utifrån intervjuer öka förståelsen av riskerna med att växa upp 

i en dysfunktionell familj och hur de har påverkat livskvalitén i vuxen ålder. Det som kan 

avläsas utifrån den information vi fått i de få relevanta studier om medberoende, kurslitteratur 

och informanternas berättelser är att varje missbrukare har flera personer omkring sig som 

mår dåligt. De individer som inte fått någon hjälp från omgivningen, riskerar att utveckla ett 

eget missbruk eller hamna i annan typ av problemhantering som ofta innebär 

känslobortträngning. Medberoende personer förtränger vanemässigt sina känslor och blundar 

för konsekvenserna för att kunna försköna sina liv. Det handlar ofta om att kunna undvika 

smärtsamma händelser. Bortträngning är en bra metod för att undvika konflikter och göra en 

satsning på ett nytt försök med förhoppning att det blir bättre. Det kräver nämligen mycket 

kraft att kunna ställa krav på förändring och vara redo att ta beslut och lämna missbrukaren 

(Söderlund & Lundell, 2015). 

  

Nästan ingen tvivlar på att barn påverkas av missbruk som under uppväxten skett hemma. 

Barnen skyddar föräldrarna och tar på sig ansvaret för hemmet i hopp om att de vuxna slutar 

missbruka. Att komma fram till hur komplicerat vissa risker eller påföljder är blir 

problematiskt av flera anledningar: bland annat skammen på grund av familjesituation och att 

de inte vill erkänna varken för sig själv eller någon annan att de har ett problem. Aktiva 

missbrukare erkänner inte substansberoendet som en sjukdom, de förnekar det för sig själva 

och för varandra i hopp om att skydda barnen från den obehagliga verkligheten. Samhället 

lägger mycket resurser på att hjälpa vid olika typer av missbruk och har en förklaring till 

deras beteende, som alkoholism eller annan typ av okontrollerat beroendet klassificerat som 

en sjukdom. Däremot upplevdes det av informanterna som deltog i arbetet att det läggs ytterst 

lite resurser på att hjälpa familjemedlemmar, särskilt barnen. En informant som växte upp i 

missbruksmiljö, tyckte att man som ett barn ofta glöms bort, eftersom fokus ligger på att 

hjälpa ”den sjuke”. Medberoendet klassificeras, till skillnad från beroendet, inte som en 

sjukdom, utan som ett tillstånd som anhöriga hamnar i (Söderlund & Lundell, 2015). Till 

skillnad från Söderlund och Lundells yttrande om anhörigas situation menar Darlene Lancer 

(2014) att medberoende är en allvarlig progressiv sjukdom likt missbruk. Det är också 

någonting som kan avläsas i intervjuanalysen där alla informanter progressivt har utvecklat 

sitt medberoende. Informanternas beteende har lett dem till olika konsekvenser som eget 

missbruk, ständig ohälsosam kontroll- och bekräftelsebehov samt psykisk- och eller fysisk 

utmattning. 

  

Medberoende personer riskerar i större utsträckning att utveckla ohälsosamma relationer, 

eftersom de är väl bekanta med dess struktur (Nakken, 1996). Det fungerar också eftersom det 

redan har hänt förut under barndomsåren. Till skillnad från ohälsosamma relationer kan 

välfungerande relationer upplevas vara oförutsägbara och därmed avskräckande på grund av 
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den obekanta relationsstrukturen. Det kan kännas för bra för att vara sant eftersom barnen som 

medberoende har en förväntan av besvikelse som skyddsteknik eller försvarsmekanism. De 

väljer automatiskt att fly istället för att tro på det som upplevs vara falskt (Söderlund & 

Lundell, 2015). En medberoendeperson precis som en missbrukare, måste först inse att denne 

har en beroendeproblematik. Det går inte att hjälpa en person som inte ser sin egen 

problematik eftersom den först måste inse att den har ett beroende och därmed är i behov av 

stöd. Dessvärre finns det alldeles för många personer som aldrig har fått någon hjälp med att 

bemötande deras relation till missbrukare. Med hänsyn till riskfaktorer från de tidigare 

nämnda forskningarnas utgångspunkter kan det dras en generalisering om vuxna barns 

utveckling. Medberoende vuxna barn som växt upp i ett hem där någon typ av missbruk 

förekom kan ha varierande problem i vuxen ålder. Utan hjälp utifrån är missbrukarens 

familjemedlemmar oförmögna att komma sig från misären och ta itu med följderna av 

sjukdomen. På så sätt riskerar de att utveckla psykisk ohälsa eller ett eget missbruk. 

  

Medberoende personer försöker ofta att hjälpa den sjuke genom att få denne att må bra. De 

medberoende ser till att alltid ha kontroll över sina och missbrukarnas liv genom att inte låta 

missbrukaren hamna i konsekvenser av det egna missbruket. Det resulterar i att missbrukaren 

inte längre kan se att de har problem eftersom en medberoende möjliggör till dennes beteende. 

De tror att det är lösningen på problemet medan de i verkligheten, enligt Söderling (1993) blir 

möjliggörare för missbrukarens och det egna skadliga beteendet att fortsätta. Detta gör 

medberoende i hopp om att missbrukaren en dag ska inse det skadliga beteendet och återgå till 

sitt gamla sanna Jaget. Det är någonting som medberoende personer hela tiden längtar efter 

och kämpar för att återfå. Det blir något de medberoende tar på sig ansvaret för ”bara jag hade 

varit lite bättre”. Eftersom dessa medberoende befinner sig i mer komplicerade stadier av 

medberoendet manipuleras de till att möjliggöra missbruket eftersom de känner sig skyldiga 

“om du hade inte… så hade jag inte behövt dricka”. Problemet med det är att missbrukare 

suger ut all energi från de medberoende som är vana att ge och inte ta (Söderlund & Lundell, 

2015). Att lojalt hålla ihop familjen för fasadens skull samt dölja den skamfulla föräldrarnas 

missbruk från omgivningen blir något som medberoende personer upplever som en 

skyldighet. 

  

Det är vanligt att medberoende personer manipuleras av missbrukarpersonligheten till att göra 

saker som går emot deras medberoende principer. ”Jag kunde inte lämna honom själv, ingen 

ska dö ensam, det går bara inte”. Kvinnan medger att hon ”var väldigt förtvivlad och grät, jag 

haft det ett sånt struligt liv...” men gick emot sitt eget mående (Söderling, 1993). Det kan vara 

att den medberoende påstås av missbrukaren vara sista livbojen för denna människa eftersom 

alla andra redan har lämnat den. Manipulation är ett farligt konstgrepp som kan utövas av 

missbrukaren. Varje gång en medberoende faller för ett sådant psykiskt angrepp, lyckas 

missbrukaren gå över den medberoendes gränser. Om en medberoende inte lyckas bryta sig 

loss och till slut vänjer sig med missbrukarens gränsbrytandebeteende, kan den bli fångad av 

missbrukets onda cirkel. Detta medberoendets fenomen analyserades utifrån informanternas 

svar. Medberoende som växte upp med manipulativa föräldrar kunde känna av påföljder i 

vuxen ålder som identifieras i deras gränslösa beteende och nedvärderade självkänsla. Det 

framkom i analysen att trots traumatiserande uppväxt kan medberoende personer ändå 
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uppleva sin livskvalitet som hög. Detta kan därmed bero på att alla informanter hade fått hjälp 

för sitt medberoende genom anhörigstöd eller via respektive missbruksenheten. 

  

Vid bristfällig hjälp förs missbruket vidare från föräldrar till deras barn. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) är missbrukaren en sjuk människa som behöver hjälp för att kunna återfå kontrollen 

över sitt liv. Socialstyrelsen (2017) påpekar att människor som lever tillsammans med 

missbrukare mår dåligt men ofta glöms bort. En anhörig till en missbrukare är i stort behov av 

hjälp och eget stöd för att kunna bearbeta sina egna problem - som medberoende. Regeringen 

(2017) kom ut med ett uppdrag till Socialstyrelsen där det stod att missbruk förs över i 

generationer. Eftersom Socialstyrelsen (2017) och författarna Söderlund och Lundell, (2015) 

håller med om att en missbrukare har minst en person omkring sig som mår dåligt på grund av 

den enskildes missbruk, borde det också betyda att medberoendet har tendens att föras vidare i 

generationer likt missbruk. Det borde teoretiskt vara möjligt om en medberoende inte får 

någon hjälp utifrån eftersom ingen människa som vistas kring en sjuk människa kan vara frisk 

själv. 

  

9.1. Metoddiskussion  

Utifrån den analys som gjorts av arbetets reliabilitet och validitet blir svaren blandade utifrån 

hur de tolkas. Arbetets möjlighet för överförbarhet och återskapande av annan forskare i 

framtiden är allmänt låg då arbetet är kvalitativt och med ett litet urval av informanter. 

Arbetet har skrivits med detaljerade tillvägagångssätt för hur processen utförts som en strategi 

för att stärka överförbarheten (Lecompte & Goetz, 1982). Arbetet är skrivet med en abduktiv 

ansats, utifrån de kunde kriterier för intern validitet uppnås ur Lecompte och Goetz (1982) 

benämning. Arbetets avsikt var att utöka förståelsen genom att på mikronivå ha använt den 

symboliska interaktionismen för att öka förståelsen av informanternas sociala interaktioner, 

och det var också det som arbetet gjorde. Går det utifrån det att dra slutsatsen att säga att den 

interna validiteten har uppnåtts. Den externa validiteten för arbetet har potential, om det skulle 

läggas mer forskning kring den vetenskapliga evidensen av medberoende. Terapeuter och 

andra yrkesverksamma inom det psykologiska fältet har använt begreppet i decennier (James 

& Morgan, 1991) för att beskriva vad som får benämnas ett tillstånd i brist på vetenskaplig 

grund. Under transkriberingen av intervjuerna för att stärka den interna reliabiliteten 

markerades meningsbärande enheter (se Bilaga 3). 

 

Användning av narrativ metod för arbetet med intervjuerna har varit svår men belönande 

eftersom avsikten har varit att återberätta informanternas berättelser. Om vi hade använt oss 

av kvalitativ innehållsanalys som använder sig av en mer strukturerad mall för kodning av 

intervjuerna hade möjligen vår tolkning av intervjuerna blivit fokusen. Eftersom en narrativ 

metod har använts, anser vi att vår tolkning inte har påverkat informanternas berättelser på ett 

sådant sätt att vår tolkning ska ha skiftat fokusen bort från berättelserna. 

 

9.2. Slutsatser 

Arbetets relevans bedöms utifrån vilken påverkan de kan få på samhället och praktiken. 

Samhällsrelevansen för socialt arbete av detta arbete bör ses som relevant, medberoende och 
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dess påverkan är något som behöver forskas mer kring. Det möjligheter som finns kring 

medberoendeforskning är många och något som kan leda till förbättrad livskvalité för många 

individer i samhället. På den mer praktiska nivån kan detta arbete inte bedömas ha någon 

större påverkan vid den tid det utförts. Med ett litet urval kan inget definitivt avläsas från 

arbetets resultat annat än den ökade förståelse som skapats. Förhoppningen är att framtida 

forskning kommer att göras på området. Under arbetets gång har vi uppmärksammat att det 

finns en brist av nyare forskning kring medberoende. Den större delen av den forskning som 

gjorts kring medberoende är från 1980-1990talet. Trots bristen på forskning kring 

medberoende i den vetenskapliga sektorn har det uppmärksammats att inom den psykologiska 

är det inte någon brist på litteratur kring begreppet. Det mesta av information är skriven av 

personer som är medberoende själva eller har jobbat inom området under flera år. 

Informanterna som deltog i arbetet upplevdes inte ha någon baktanke med sitt deltagande. 

Eftersom informanterna identifierar sig som medberoende har de fått hjälp med det samt att 

vissa ingår i olika självhjälpsgrupper. Det betyder att de har blivit mer vana att prata om sina 

tidigare livssituationer än andra medberoende som har inte har fått hjälp att bearbeta sina 

barndomstrauman. Medberoende personer som tidigare hade problem med missbruk var mer 

öppna att prata om familjens fasad, samt kunde de bättre förklara egna upplevelser och 

känslor jämfört med de medberoende som inte hade någon missbruksproblematik sedan 

tidigare. Det kan bero på att medberoende som idag är nyktra alkoholister varit mer vana att 

prata om sin problematik och sina känslor under sina respektive behandlingar.  Alla 

medberoende informanter jämställer medberoendet med att vara en lika allvarlig problematik 

som sjukdomsliknande beroenden. Det fanns ingen om någon skillnad alls mellan 

medberoendepersoners svar oberoende om de var med eller utan eget utvecklat missbruk. 

Trots alla risker och medföljande bra och dåliga erfarenheter av att vara medberoende 

upplevde informanterna sig att ha en hög livskvalité. Det får oss att undra hur de gömda 

medberoendepersoners livskvalité ser ut samt om medberoende kommer att identifieras som 

en sjukdom i framtiden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Semistrukturerade intervjufrågor ställdes med avsikt för att uppta och besvara kategorier som: 

uppväxt och barndom, relationer, sociala liv, känslotillstånd och tankar om nuet.  

Dessa kategorier kom vi fram till i samförstånd kring för att försöka besvara de 

frågeställningar som arbetet har (se 2. Syftet och frågeställningar). 

 

Vad är medberoende - enligt din uppfattning? 

 

När var första gången du insåg att du var medberoende? 

 

Hur upplever du att ditt medberoende påverkar ditt sociala liv, dina relationer? 

 

Nackdelar och fördelar med att vara medberoende? 

 

Finns det någon sammankoppling mellan dina föräldrars missbruk och din nuvarande 

situation? 

 

Hur fungerar du och ditt liv utanför familjen? Känner du att du kan vara dig själv eller bär du 

på dig olika masker? 

 

Hur förhåller du dig till kontroll när det kommer till ditt medberoende? Kan du släppa den? 

 

Är du nöjd idag med din utveckling och ditt liv? 

 

Avslutning: 

Tycker du att medberoende är en allvarlig sjukdom lik missbruk eller bara ett tillstånd? 

 

Vill du ta del av skrivarbetet efter det har skrivits klart? 
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Bilaga 2 Informationslapp (visitkort) 
 

‘’Examensarbete om medberoende’’ 

 

Viktorija Vilčinskaitė 

E-mail adress & mobilnummer 

 

Nicklas Sandström 

E-mail adress & mobilnummer  
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Bilaga 3 Meningsbärande enheter 
 

Här visas det exempel på meningsbärande enheter som använts för att sammanställa och 

analysera informanternas berättelser.  

 

Exempel på meningsbärande enheter. 

 

Man växer ju upp i en situation och försöker göra det bästa på nåt sätt av det man är i. 

 

Och jag tar mycket plats liksom, just för att jag ska ha kontroll på allting. 

 

 Jag har inga problem att prata om saker och ting är svårt [...] då kan andra anförtro sig. 

 

Allt jag gör är överdrift. När jag har dålig självkänsla då gör jag mer, just för att känna mig 

bättre. 

 

Bara jag som orkade stanna kvar. Men jag tänkte ''jag kunde inte lämna honom själv, ingen 

ska dö ensam, det går bara inte.'' 

 

Och då tänkte jag att jag måste lära de här barnen hur de ska hantera det här. För jag själv 

hade haft det så jobbigt. 

 

Egentligen har jag inte orkat det. 

 

Mamma har aldrig sagt ''du måste hjälpa mig'' utan det har liksom kommit här (visar mot 

huvudet), inofficiellt har hon sagt det. 

 

Vem tog hand om allting? Det var jag. Men jag trivdes med det.  

 

Men jag har ingenting i mitt liv som är fel utan jag har det jättebra. 

 


