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Tack!  
“Vad är medberoende?”. Det vi förstått genom inläsning av det här ämnet och i arbetet med 

denna studie är att långt ifrån alla vet vad ett medberoende innebär. Medberoende är till 

exempel, enligt vår erfarenhet, inte något man får lära sig om i skolan eller pratar om till 

vardags. Om fler hade kunskap kring medberoende kanske inte lika många skulle hamna i 

det. Eller så skulle man hamna där, men då åtminstone veta vilken hjälp det finns att få samt 

hur man kan söka den.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som ställt upp för intervju. Utan er hade inte 

denna uppsats varit möjlig att genomföra. Det har varit otroligt intressant att få höra er berätta 

om era erfarenheter och vi har lärt oss väldigt mycket, även om vi aldrig riktigt kommer att 

förstå den svåra situation ni befunnit er i. Ni är starka! 
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om livet som medberoende till alkoholberoende. Vi har genom tidigare 

forskning och Scheffs teori kring uppslukande relationer undersökt fenomenet. Syftet med 

studien är att ta reda på vad det kan innebära att leva som medberoende för de olika 

personerna vi intervjuat, om barndomens eventuella påverkan på deras medberoende samt 

undersöka några olika behandlingsmöjligheter som finns i Sverige för medberoende personer. 

För att besvara syftet har kvalitativ metod använts, med fem stycken semistrukturerade 

intervjuer, varav tre stycken med medberoende personer och två med behandlare. Resultatet 

från våra intervjuer visar på att medberoende kan vara en väldigt komplex och svår 

livssituation att befinna sig i. Studien är tänkt att uppmärksamma medberoende för att ge en 

större inblick i vad det kan innebära och detta har vi tagit reda på genom våra intervjuer. Våra 

slutsatser är att medberoende personer kan likna varandra i hur de mår och agerar, men att det 

ändå är ett tillstånd som bygger på subjektiva upplevelser, vilket gör att varje person kan vara 

unik i sitt eget medberoende.  
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1. Inledning 

Tänk dig den där vinglande gubben på parkbänken eller kanske det där gänget högljudda 

personer på stan, som raglar omkring, utan en aning om var de ska placera nästa fot för att 

inte ramla omkull. Kanske såg du dem när du var liten och blev rädd, kanske besväras du av 

dem när du går på stan och försöker göra dina ärenden ifred. Hur det än är för dig, är det 

dessa personer många kan förknippa med att vara beroende av alkohol. Det är kanske dessa 

man tänker på när man sitter där på festen med sina kompisar, med en drink i handen och 

tänker att “nej, sådär kommer jag aldrig att bli” för att sedan dricka en klunk till med gott 

samvete. Dessa ovan nämnda gubbar och gäng på stan, är långt ifrån hela sanningen om vad 

ett alkoholberoende kan innebära. En alkoholberoende kan vara en person med ett välbetalt 

arbete, boende, partner och barn. Och så var det just dessa - personerna som lever kring den 

beroende personen, de anhöriga, de medberoende. Det är de här personerna vi anser hamna i 

skymundan och inte talas lika mycket om. I den här studien vill vi därför uppmärksamma 

dessa personer, låta några röster komma fram och bli hörda. Vi vill ge en större och mer 

personlig inblick i hur det kan vara att leva som medberoende. 

 

Runt varje person med alkoholproblem lever dessa anhöriga och/ eller medberoende 

personer, så mycket som 15 % enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

(2017). Uttrycket medberoende föds i relationen till den beroende, i vilken de medberoende 

lever ett dolt liv inom husets fyra väggar (http://al-anon.a.se/). 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Vad är alkoholberoende? 

Problematiskt förhållande till alkohol och andra droger kan definieras på olika sätt beroende 

på vilken verksamhet det gäller. Inom Sveriges hälso- och sjukvård använder man sig ofta av 

“International statistical classification of diseases and related health problems” (ICD) för att 

sätta diagnos, medan man inom forskning istället använder sig av ett system kallat 

“Diagnostic and statistical manual of mental disorders” (DSM). ICD-10 är den nyaste 

versionen av ICD och för DSM är det just nu DSM- 5 som gäller. I de olika systemen 

använder man sig av olika termer för de olika diagnoserna (Socialstyrelsen, 2017). Några av 

symtomen enligt ICD-10 är bland annat tvångsmässigt intagande av drogen, toleransökning 

och att drogen intas trots att man är medveten om de negativa konsekvenserna (Andersson 

och Spak, 2012). Enligt DSM-5 tar man upp symtom som sug efter drogen, negativ påverkan 

på det sociala livet, nonchalans kring negativa konsekvenser med mera (Herlofson, 2014).  

 

2.2 Alkoholkonsumtion i Sverige 

I Sverige är alkohol det vanligaste berusningsmedlet, enligt Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (2014). Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

(2017) ser alkoholkonsumtionen olika ut beroende på vilken ålder man befinner sig i. 

Personer i åldrarna 17-29 år dricker mer sällan, men dricker mer när de väl dricker, jämfört 

med den äldre ålderskategorin mellan 50-84 år som dricker oftare, men i mindre mängd. 

Alkoholkonsumtion med syfte att bli berusad har minskat på senare tid, men skillnaden 

avseende kön och ålder jämnar ut sig mer och mer (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning 2017). 

 

2.3 Vad innebär begreppet medberoende? 

I Sverige idag beräknar man att runt de 5,9 % av befolkningen som är beroende av alkohol 

finns det nära 15 % anhöriga. Bland dessa anhöriga räknas föräldrar, syskon, barn och 

partners (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2017). 

 

Palmblad (2012) beskriver begreppet medberoende som något som dykt upp mer de sista 

åren. På engelska kallas det för co-dependency eller codependency. Man tänker sig att 

medberoende kan påverka omgivningen på olika nivåer, där familjen drabbas värst, därefter 

personer i bekantskapskretsen och till sist arbetskollegor och chefer. Eftersom medberoende 

handlar om att vara anhörig till en person som är beroende, så finns medberoende till alla 

sorts beroenden, däribland också sexberoende och spelberoende etc. Som medberoende lever 

man tillsammans med den beroende, ett liv i förnekelse och skam, som på sikt snarare stjälper 

den beroende genom ett möjliggörande för fortsatt beroendetillstånd.  

 

Att vara medberoende innebär enligt Socialstyrelsen (2014)  att leva med mycket skam- och 

skuldkänslor. Ofta är det därför man som anhörig inte söker hjälp, utan försöker hjälpa och 

stötta den beroende på egen hand. Livet kretsar mer eller mindre bara kring den beroende 

personen och man försöker göra allt för att det inte ska synas utåt (Socialstyrelsen, 2014).  
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Bång (2016) menar att det som gör det extra svårt att leva som medberoende till en 

alkoholberoende är att denne förändras i takt med att beroendet tilltar. Den person man kände 

som den glada, omtänksamma människan blir inte sällan som förbytt till en elak, 

manipulerande egoist. Ändå försöker den medberoende hjälpa till och finnas där, då den vet 

vem personen bakom den elaka fasaden egentligen är. Med tiden rullar tvivlet och 

hopplösheten in, man tycker att man har gjort allt, men ändå blir det inte bättre. Man börjar 

skuldbelägga sig själv, vilket den beroende är snabb att spä på för att slippa lägga skulden på 

sig själv (Bång, 2016).  

 

2.4 Hur har begreppet medberoende utvecklats över tid? 

Nykterhetsrörelsen i Sverige började uppmärksamma alkoholistfamiljens situation under 

första halvan av 1800-talet.  Under 1920-talet började man skriva om “alkoholisthustrun”, 

men sedan Socialmedicinsk tidskrift startade 1924 och trettio år framåt, var det ovanligt att 

man förde diskussion kring alkoholistens familj. Av de skrifterna som nämnde 

alkoholproblem i familjen, så blev det dock tydligt att alkoholberoende inte bara är ett 

familjeproblem, utan även ett samhällsproblem (Lindfors, 2013). 

 

Vid slutet av 1960-talet började man se på familjen en social enhet, vilket bekräftades i 

början av 1970-talet, då man gjorde observationer som visade på familjens viktiga och 

terapeutiska roll i behandlingen för den beroende personen.  Man uppmärksammade även att 

anpassningsproblem kunde uppstå, om förändringar hos den enskilde individen inte följdes av 

förändring hos resten av familjen (Lindfors, 2013).  

 

Lindfors skriver att kvinnor i alkoholistfamiljer började uppmärksammas som självständiga 

individer under 1970-talet, då en internationellt förde mer forskning kring området och i 

Sverige gjordes landets första utredning med fokus på alkoholisthustrun. En bild av kvinnan 

var att man såg henne som ett offer, men det fanns också författare som menade på att 

kvinnan kunde vara själva orsaken till mannens drickande, genom att vara för dominant och 

på så sätt skada mannens självkänsla. Det fanns även en bild av kvinnan som en 

möjliggörare, där hon betraktades som en aktiv medverkade till beroendets fortlöpande 

genom att tona ner besvärande konsekvenser och upprätthålla hemmets strukturer (Lindfors, 

2013).  

 

2.5 Kritik mot begreppet medberoende 

Palmblad (2012) tar upp medberoende som ett väldigt ifrågasatt och omdiskuterat begrepp, 

ett begrepp som det än idag förs diskussioner om huruvida man ska tolka begreppet. Inte 

minst från feministiskt håll som under 1980-talet talade om medberoende som en epidemi 

eller medberoenderörelse. Medberoende menade feministerna, målar upp kvinnan till en svag 

individ som beskrivs enligt patologiska termer. Och över tid är det faktiskt just kvinnan man 

har fokuserat på när man pratar om medberoende, vilket beskrivs ovan under bakgrund. Idag 

kan man se att medberoende inte bara behöver röra sig om en person av kvinnligt kön. Många 

professionella personer och experter försöker idag att problemformulera medberoende, då det 

är ett begrepp som sprider sig och man tänker sig att det är på väg mot en självständig 

problemkategori. Dock så är begreppet svårt att helt ringa in, då de olika författare som 
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skriver om det, radar upp en hel del olika symtom. Detta gör att väldigt många personer kan 

känna igen sig i dem och frågan är då vilka som i själv verket ska anses vara medberoende 

och vilka som bör sållas bort (Palmblad, 2012). Till exempel så radar Beattie (2008/ 1987, 

1990) upp ett enormt antal olika känslor och beteenden som beskriver en medberoende, vilket 

i praktiken skulle göra att väldigt många identifierar sig med det.  

 

Palmblad (2013) skriver att de existerande problemkategorierna verkar öka,  

delvis med anledning av att de delas upp men också på grund av att det som tidigare ansågs 

vara vardagliga bekymmer numera namnges och blir intressanta ur terapeutiska och 

teoretiska synpunkter. Många känner lättnad och hemkänsla av att få en expertbaserad 

problemdefiniton efter ihärdigt sökande efter förklaringar på sina problem och svårigheter. 

En diagnos innebär en förklaring och ett formellt erkännande. Personerna får en 

grupptillhörighet och medmänniskor att dela sin börda med, men samtidigt sprider sig 

etiketten som ett filter över personligheten och de handlingar man gör. Snart får omgivningen 

och personen själv svårt att se igenom detta. Man uppfattas inte bara som avvikande i vissa 

situationer, utan får istället stämpeln som en generellt avvikande person. Denna ökning av 

expertbaserade problemdefinitoner kan enligt Palmblad också ses ur skenet av ökade 

samhällskrav och kulturella normer samt av människans känsla av otillräcklighet. 

Sjukdomsdiagnoser speciellt, möjliggör flyktvägar från tillvarons krav. Den lockar till sig 

symptombärare, och påverkar hur vi ser på våra medmänniskor och vad som är rätt och fel. 

Beteenden som är typiskt medberoende förknippas med negativitet och ohälsa (Palmblad, 

2013). 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det kan vara att leva som medberoende till en 

person med alkoholberoende samt vilka behandlingsmöjligheter det kan finnas i Sverige.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

1. Hur upplever de medberoende respondenterna livet som medberoende? 

2. Hur relaterar de medberoende respondenterna till barndomen avseende sitt medberoende? 

3. På vilket sätt tog de medberoende respondenterna sig ur sitt medberoende? 

4. Hur ser livet ut idag för de medberoende respondenterna? 

5. Vilken hjälp och/ eller stöd för medberoende erbjuder de behandlare vi intervjuat? 

6. Hur förhåller sig de medberoende respondenterna till den hjälp och/ eller stöd de har 

erbjudits? 

 
3.1 Avgränsningar 

Då man kan vara medberoende på många olika sätt, allt från barn till förälder, förälder till 

barn, syskon etcetera har vi valt att avgränsa oss till att i huvudsak intervjua de personer som 

har/ haft en beroende partner. En del av respondenterna har dock även haft fler beroende 

personer i sin omgivning, till exempel barn, samt haft beroende personer omkring sig när de 

själva var barn. Angående de behandlare vi har pratat med har vi valt två kliniker som arbetar 
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med medberoende som en del av sina program. 

 
3.2 Förklaring av begrepp 

I denna studie har vi valt att använda oss av alkoholberoende/beroende när vi pratar om den 

beroende personen samt medberoende gällande den som lever/ har levt med den beroende 

personen. 

 

3.2.1 Beroende  

Varför vi har valt att använda oss av begreppet beroende istället för missbrukare är dels för 

att beroende är ett mindre laddat uttryck och dels för att uttrycket missbrukare inte längre 

används varken inom verktygen ICD- 10 eller DSM-5. I ICD-10 använder man uttrycken 

skadligt bruk och beroende (Andersson och Spak, 2012) medan man enligt DSM-5 pratar om 

skadligt drogbruk som är en sammansättning av de tidigare uttrycken missbruk och beroende 

(Herlfson, 2014). Diagnosen missbrukare är ett uttryck som förmodligen i folkmun kommer 

att leva kvar länge framöver, då det är det man alltid har sagt, men under senaste åren har det 

kritiserats från olika håll på grund av att det är en diffus term som är stigmatiserad i samhället 

(Wirbing och Ortiz, 2014).  

 

Enda gången vi kan komma att använda oss av uttrycket “missbruk” är i de citat vi skriver ut 

under resultat av våra intervjuer. Detta för att de intervjuade personerna ibland använder sig 

av det uttrycket och vi skriver ut citaten ordagrant efter det som sägs.  

 

3.2.2 Medberoende/ anhörig 

Att leva tillsammans med en beroende person innebär att man är anhörig, men också många 

gånger medberoende. Som anhörig kan du vara också till personer med psykisk/ och eller 

fysisk funktionsnedsättning, omfattande vårdbehov långvarig sjukdom med mera 

(Socialstyrelsen, 2014) Vi kommer därför att använda oss av både anhörig och medberoende, 

då man anses vara både anhörig och medberoende till en beroende person 

 

4. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den tidigare forskning vi funnit kring området 

medberoende i enlighet med vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

4.1 Uppslukande relationer 

Engdahl och Larsson (2006) skriver att en anledning till att människor ägnar sig åt att styra 

intryck och försöka rädda andras eller sitt eget anseende är att de är känslomässigt bundna till 

den bilden. Möten där denna bild inte stämmer överens med förväntan, eller sätts på spel kan 

bli starkt känsloladdade. Här menar de alltså på att känslor inte är ett privat och individuellt 

fenomen, utan ett socialt fenomen som är grundläggande i hur personer uppfattar varandra. 

Författarna tar vidare upp Scheffs teori kring uppslukande relationer, som de beskriver 

präglas av avsaknad ömsesidig respekt, som leder till att den ena personen måste anpassa sig 

efter den andra, och åsidosätta sina egna behov, känslor och synsätt.  
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När en sådan här relation är etablerad upplevs den som avviker från detta mönster som ett 

hot, eller en förrädare. Författarna tar även upp Ainsworth och Bowlbys motsvarighet till den 

uppslukande relationen, som de beskriver som ett ängsligt-motvilligt ankytningssätt. Detta 

stämplas av en avsaknad av tillit. Normer saknas och personerna som har denna 

anknytningsstil känner kraftiga tvivel på att andra ska stötta och hjälpa dem (Engdahl och 

Larsson, 2006).  

 

4.2 Känslor och beteenden som medberoende 

Gällande forskning kring begreppet medberoende har vi inte funnit så mycket inom Sverige. 

Palmblad (2012) menar att det kan bero på dels att begreppet från början kommer från USA 

och att man i Sverige fortfarande är lite försiktiga med att använda begreppet innan det finns 

mer vetenskaplig grund. Det handlar också om att begreppet medberoende har blivit väldigt 

ifrågasatt från flera håll, vilket tas upp i avsnittet “bakgrund”.  

 

Beattie (2008/1987,1990) pratar om begreppet medberoende som ett väldigt svårdefinierat 

begrepp, då det finns så många olika uppfattningar kring det. Vissa vet knappt vad det 

innebär och andra bara antar att de vet vad det betyder. En klar definition är svår att nå, men 

man kan tänka sig att en person som är medberoende på många sätt liknar en person som är 

alkoholberoende förutom att de inte dricker. Hon tar vidare upp en hel del känslor och 

beteenden som är karaktäristiska för den typiska medberoende, även om hon också är noga 

med att understryka att ingen medberoende är den andra lik. Att vara medberoende handlar 

om att själv känna, tänka efter och komma fram till de områden som gör ens liv problematiskt 

för att därefter bestämma sig för hur man vill ta sig an problemen (Beattie, 2008/1987, 1990).  

 

Några av de känslor som Beattie tar upp hos den typiska medberoende personen är: 

osäkerhet, låg självkänsla, sorg, ilska, skuldmedvetenhet, skam, kontrollbehov och 

förnekande. Vidare är några beteenden till exempel att glömma bort sig själv för att ta hand 

om andra, se till att allting görs enligt perfektion, ha svårt för att fatta beslut, trycka undan 

sina egna känslor och tankar för att slippa känna rädsla och skuld samt att försöka ignorera 

uppenbara problem för att tänka att “det blir nog bättre imorgon” med mera. Beatties egen 

definition av medberoende lyder “en medberoende människa är en människa som har låtit en 

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

människas beteende” (Beattie, 2008/ 1987, 1990).  

 

Borges Bortolon et al. (2016)  har gjort en studie med syfte att identifiera vilka symtom som 

uppkommer hos familjer som lever i medberoende. De skriver om drogberoende som något 

som inte bara påverkar den enskilde beroende, utan hela familjen som lever tillsammans med 

denne. Deras studie bygger bland annat på att särskilja de utmärkande dragen hos 

medberoende personer, i synnerhet fruar och mödrar, som lever med en drogberoende. I 

studien kommer de fram till att fruarna/ mödrarna inte bara påverkas psykiskt, utan också 

fysiskt i form av ohälsa. Det visar sig att de medberoende i hög grad lider av dysfunktionella 

beteenden som de får medicinsk behandling för, samt att de uppvisar beteenden som att hellre 

ta hand om andra än sig själva och möjliggör den drogberoendes bruk genom att inte lägga 

sig i för mycket.  
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Hughes-Hammer, Martsolf och Zeller (1998) finner i sin studie att medberoende är starkt 

kopplat till depression hos de kvinnor de undersöker. De egenskaper som starkast sammanför 

de olika tillstånden är låg självkänsla och förnekelse. De menar att man i en behandling för 

depression bör ta med egenskaper som hör till ett medberoende, då tillstånden liknar 

varandra. I en vanlig behandling för depression bearbetar man till exempel inte egenskaper 

som “svårigheter med gränssättning”, “kontrollbehov” och “självförsummelse”. Skulle man 

ta med dessa punkter i en behandling för depression skulle man kunna hjälpa deprimerade 

kvinnor på ett bättre sätt.  

 

I en bok skriven av Borovoy och Borovoy (2005) undersöker de fruar till alkoholberoende 

män, i vilken de framkommer att fruarna väljer att fortsätta sina äktenskap trots svårigheterna 

som det innebär. De behandlar sina män med överseende och försöker leva som “den goda 

hustrun”. I de flesta fall handlar det om att fruarna är beroende av männen ekonomiskt, men 

även här kan man förnimma beteenden som att försumma sig själv och hellre bry sig om 

andra än sig själv som är typiska tecken på medberoende. 

 

4.3 Kan medberoende mätas? 

Medberoende är inte sjukdomsklassat och det finns därför inte kriterier för sätta diagnos som 

man kan göra med andra sjukdomstillstånd. Däremot har det, av olika personer, utvecklats 

olika instrument/verktyg för att ändå kunna förstå sig på och mäta tillståndet bättre. Några 

olika instrument man använder sig av är bland annat “The Friel Adult Child/Co-dependency 

Assessment Inventory” som är upprättad av Friel (1985) i vilken man tänker sig att 

medberoende härstammar från familjen där man lär sig detta beteende från början. Ett annat 

mätinstrument är “The Co-Dependency Inventory (CDI)” som utvecklats från en checklista 

hos anonyma medberoende, även kallat “Co- Dependents Anonymous (CoDa)”. I detta 

instrument mäter man typiska egenskaper hos en medberoende. En tredje metod kallas 

Codependent Questionnaire (CdQ) och är utvecklat av Cermark (1986), vilken är tänkt att 

likna diagnossättning enligt DSM. The Codependency Assessment Questionnaire (CAQ) 

utvecklades av Potter-Efron och Potter Efron (1989) och är ett slags formulär på 34 frågor 

som mäter hur de medberoende påverkas. Det är till för att mäta kognitiva och affektiva 

tillstånd, vilka kan röra sig om rädsla, förtvivlan och förnekelse (Stafford, 2009). 

 

Zetterlind och Berglund (2009) har gjort en studie där de använder sig av skalan utformad 

Cermark (1986). Tanken med Cermarks skala är att försöka mäta ett medberoende, likt en 

diagnos enligt DSM-skalan. I studien använder sig Zetterlind och Berglund av 41 familjer 

som lever med alkoholberoende. De vill ta reda på om Cermarks skala är applicerbar på de 

personer som de själva intervjuar i sin studie. Skalan utgörs av fem stora kriterier A-E, vilka 

berör låg självkänsla, ett behov av att ta hand om andra och glömma bort sig själv, ångest och 

svårigheter med intima relationer och separationer, en benägenhet att ingå relationer med 

personer som lider av beroendeproblematik, personlighetsstörningar etcetera samt det sista 

kriteriet E som har 10 underkriterier vilka man ska uppfylla tre eller fler. Dessa underkriterier 

är bland annat depression, tvångsbeteende, förnekelse och stressrelaterad sjukdom. Resultatet 

av studien visar på att kvinnorna är överrepresenterade i beteendeproblem och siffran landar 
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på 44 %. De kommer fram till slutsatsen att det krävs fler empiriska studier innan man kan 

säkerställa att Cermarks skala kan användas för att nå en sjukdomsklassning. 

 

Borges Bortolon et al. (2016) menar att familjer som lever med drogberoende personer skapar 

sig strategier i form av ett medberoendeskap för att klara av vardagen. För att ta sig ur 

medberoendet krävs att familjerna får professionell hjälp för att på sikt kunna återhämta sig. I 

denna studie har Borges Bortolon et al. använt sig av en modell kallad “The Tele-intervention 

Model and Monitoring of Families of Drug Users (TMMFDU)”, vilken bygger på 

motiverande intervjuer som ska hjälpa familjen att ändra sitt beteende från att ha levt som 

medberoende. 

 

4.4 Barndomens påverkan 

Resultat från en studie gjord av Carson och Baker (2009) visar på att många personer som är 

medberoende lider av depression och att symtomen från denna ökar i takt med att 

medberoendet tilltar. De ser att kvinnorna som är med i studien delar personlighetsdrag som 

självkritik, osäkerhet, separationsångest, avund och skuld. De visar sig också ha svårigheter 

att umgås i sociala sammanhang då de är alltför upptagna med att ta hand om den beroende 

personen de lever med och drar sig hellre undan på grund av sin misstro på den egna sociala 

förmågan. Många av de medberoende som undersöks kommer från en bakgrund med en 

dysfunktionell familj, där det förekommit beroende, våld och/eller där de inte känt sig sedda 

eller uppskattade av sina föräldrar. Barnet i en sådan familj lär sig tidigt att det inte är värt 

någonting, men försöker ändå ständigt sträva efter föräldrarnas bekräftelse. I vuxen ålder kan 

det leda till att personen hamnar i en relation där den utvecklar ett kontrollbehov över sin 

partner, i hopp om att slippa undan sina egna känslor, tankar och behov. Hen tar hellre hand 

om andra än sig själv (Carson och Baker, 2009).  Även Wells, Glickauf-Hughes och Jones 

(2009) tar upp beteenden som kan komma att härstamma från barndomens svårigheter. De 

menar att en person som under sin barndom fått ta kontroll och agera förälder åt sin egen 

förälder gärna beter sig så också i den vuxna relationen med en partner. Det faller sig 

naturligt att sätta sina egna behov i skymundan för att ta hand om den andre.  

 

4.5 Vägen ur medberoendet 

De insatser man fokuserar på inom beroendevård har länge kretsat enbart kring den beroende 

personen enligt Wirbing och Oritz (2014). Detta menar dem förmodligen beror på att 

involvering av familj och anhöriga genast gör situationen mer komplicerad, men också för att 

många av de som behandlar beroendeproblematik inte har kunskap och/eller erfarenhet av att 

arbeta med de medberoende. Att inkludera familj och anhöriga har dock genom forskning 

visat sig vara till hjälp för den beroende i sitt återhämtande och fortsatt nykterhet. 

 

Beattie (2008/1987,1990) skriver om frigörelse som den viktigaste biten för att lyckas ta sig 

ur ett medberoende. Hon menar att i de flesta programmen för att tillfriskna bygger på just 

detta. Eftersom medberoendet handlar om upptagenhet är detta det första steget att jobba sig 

ifrån. Frigörelsen handlar inte om att man ska ta sig an en roll som kall och okänslig, vara 

fientligt avståndstagande. Det handlar mer om att bli av med det där beroendet, 

upptagenheten som man länge levt under med den beroende. Man måste göra sig fri, inte bara 
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mentalt och emotionellt, utan ibland också fysiskt. Man måste lära sig att man själv är viktigt, 

att ta hand om sig själv och förstå att andras problem inte är ens egna att lösa. Det handlar om 

att lära sig leva med problemet och förstå att vissa saker inte går att ändra på även om man 

vill. Livet ska levas här och nu och då blir som det blir utan att försöka kontrollera och styra 

det. Alla människor måste kontrollera sina egna liv, man ska inte lägga ansvar på att styra 

andras (Beattie, 2008/1987, 1990).  

 

4.6 Stöd och hjälp för de anhöriga/ medberoende 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp om några olika behandlingsalternativ som finns att 

tillgå i Sverige för medberoende personer.  

 

Anhörigstyrkan 

Anhörigstyrkan är en utbildning för anhöriga som startades vid ett beroendecentrum i 

Stockholm med mål att hjälpa anhöriga som lever med en beroende person. Deras tanke med 

utbildningen är att ge de anhöriga verktyg för att kunna förändra sin livssituation från ett ofta 

långvarigt medberoende och till slut nå ett bättre mående. Utbildningen kräver inga 

förkunskaper, utan är tänkt som en första ingång för de medberoende för att på ett 

grundläggande sätt få grepp om vad medberoende egentligen handlar om. De vill att man ska 

få en förståelse för sitt medberoende och ge insikt i att även deras mående är viktigt att ta tag 

i. Utbildningen hålls en gång per termin och tar in ca tolv till fjorton deltagare. De arbetar på 

ett liknande sätt som Anonyma Alkoholister med deras tolvstegsprogram. Under utbildningen 

ser också Anhörigstyrkan till att tipsa om frivilligorganisationer såsom Al- Anon, Anonyma 

Alkoholister (AA), Anonyma Narkomaner (NA), Länkarna med flera (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Co-dependens Anonymous 

Co-dependens Anonymous (CoDa) är ett program tillägnat medberoende personer. De arbetar 

gruppvis, där man tillsammans med andra får arbeta med sitt medberoende mot ett 

tillfrisknande. Det är ett ställe man kan vända sig till för att lära sig vad en sund relation 

innebär (http://coda-se.se/). 

 

Minnesotamodellen 

I Sverige räknas Minnesotamodellen som den vanligaste behandlingsmetoden för alkohol- 

och drogbehandling (http://www.minnesotamodellen.se/). Enligt Minnesotamodellen tänker 

man sig att alkoholberoende är en kronisk och progressiv sjukdom, men att den går att 

behandla. För att lyckas med sitt tillfrisknande gäller det att man avstår helt från drogen under 

resten av sitt liv. Grundbehandlingen ligger på fyra veckor och under dessa arbetar man med 

klientens förnekande samt att hen får lära sig att acceptera sitt destruktiva förhållande till 

alkohol. Behandlingen ger också kunskap om alkoholism som sjukdom. Den är utformad 

efter de tolv stegen enligt Anonyma Alkoholister (AA) som hjälper den beroende att förändra 

sitt beteende och sin livsstil. Behandlingen sker gruppvis, men kan också utformas 

individuellt. Under behandlingstiden bjuds också de anhöriga in, då alkoholism anses vara en 

familjesjukdom där de anhöriga också är drabbade (Berglund, Berggren och Fahlke, 2013). 

Anonyma alkoholister ska dock inte blandas ihop med behandling enligt Minnesotamodellen, 

då Anonyma alkoholister är en självhjälpsgrupp och inte har några professionella behandlare. 
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Det är tänkt som ett komplement i behandlingen där man får träffa likasinnade personer som 

stöd i sitt tillfrisknande (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Al-Anon 

Al-Anon är ett program för de anhöriga som lever med en alkoholberoende. Organisationen 

finns över hela världen och är tänkt som ett program där anhöriga träffas och utbyter 

erfarenheter för att styrka varandra i sitt medberoende med målet att nå ett tillfrisknande. Al-

Anon räknas inte som en behandlingsverksamhet och är helt fristående andra organisationer. 

Det är heller inte tänkt som en rådgivning och går inte efter religiösa linjer. I Al-Anon arbetar 

man efter de tolv stegen, utvecklat av Anonyma Alkoholister (AA) (http://www.al-anon.se/).  

 

Adult Children of Alcoholics (ACA) 

Adult Children of Alcoholics (ACA) är en annan frivillighetsorganisation, likt Al-Anon som 

också dem arbetar efter de tolv stegen. I ACA:s program fokuserar man på vuxna barn till 

alkoholberoende eller som kommer från dysfunktionella familjer. Likt Al-Anon är inte ACA 

bunden till politik, religion eller institution, utan arbetar under frivilliga bidrag. Deras 

program bygger på de tolv stegen, utvecklat av Anonyma Alkoholister, mot ett tillfrisknande 

och handlar i grund och botten om hjälp till självhjälp (http://aca-sverige.org/).  

 

5. Metod 

 

5.1 Kvalitativ ansats 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod, då vår data bygger på våra 

respondenters subjektiva upplevelser. Vi ville nå respondenternas personliga erfarenheter och 

försöka få en förståelse för deras verklighet, vilket gör en kvalitativ ansats till den bäst 

lämpade. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som att man använder sig mer av ord 

och beskrivningar än rena siffror. Det handlar om att man genom deltagarnas egna 

beskrivningar, ska kunna skapa sig en förståelse för den verklighet man som forskare väljer 

att studera, att kunna sätta sig in den verklighet man får beskriven för sig. Inom kvalitativ 

forskning använder man sig ofta av den insamlade datan som grund för att nå en teori, istället 

för att från början utgå från en given teori, enligt Bryman. 

 

Lindgren (2014) menar att viktiga fördelar med kvalitativ analys är att den är känslig för 

nyanser, tar hänsyn till sammanhang och har en förmåga att hitta motsägelsefulla eller 

oväntade mönster. Hjerm och Lindgren (2014) framhåller att både kvalitativa och kvantitativa 

studier kan använda sig av induktiv respektive deduktiv metod, och att de flesta studier inte är 

enbart induktiva eller deduktiva, utan oftast har lite av varje. Om studien är mer deduktiv 

eller induktiv, handlar oftast om hur mycket forskning det finns sedan tidigare, och inte om 

om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Deduktiv metod har en hypotesprövande vinkel, där 

utgångspunkten är en given teori som testas. I induktiv metod utgår man istället från det 

insamlade materialet, och formulerar en metod utifrån detta, vilket passar bra när man vill 

upptäcka någonting nytt (Hjerm och Lindgren, 2014). Den här studien kommer att luta mer åt 
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det induktiva förhållningssättet, då data samlas in för att sedan analyseras. 

 

5.2 Litteratursökning 

Litteraturgenomgången är en av de mest vitala delarna när man ska skriva en uppsats. Det 

handlar om att genom relevant litteratur och vetenskapliga källor hitta det som tidigare gjorts 

på området för skapa trovärdighet i det man skriver (Bryman, 2011).  

 

Vår litteraturgenomgång började med att vi googlade på “medberoende” för att skapa oss en 

överskådlig bild över området. Därefter sökte vi relevant litteratur dels via det lokala 

biblioteket, men också Luleå universitetsbibliotek. Vi har också använt oss av sökmotorn 

Google samt universitetets databaser Ebsco och PubMed. Några av de sökord vi använt oss 

av är “medberoende”, “al-anon”, “minnesotamodellen”, “CoDa”, “codependency” “co-

dependency”, “codependency AND childhood”, “codependency AND measuring”, 

“codependency AND treatment” med mera.  

 

5.3 Urval 

Vi har intervjuat tre personer som har/haft ett medberoende samt tre behandlare (i den ena 

intervjun var det två behandlare samtidigt) som arbetar med medberoende som en del av sina 

program. Personerna valde vi ut med hjälp av bekvämlighetsurval. Vi tog kontakt med en 

bekant som arbetar med beroendefrågor och fick genom honom kontakt med tre medberoende 

personer som ville ställa upp för intervju. Ett bekvämlighetsurval är en form av icke-

sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att man som forskare väljer ut 

personer som passar för studien och som där och då är lämpliga för forskningen. Denna form 

av urval kommer inte ge vår studie generaliserbarhet, det vill säga en representativitet för alla 

medberoende, men att nå generaliserbarhet genom kvalitativa intervjuer menar Bryman 

(2011) är i princip omöjligt. Istället skriver han att man ska fokusera på den kvalité man når 

med sina teoretiska slutsatser.  

 

Vi har även diskuterat kring eventuellt bortfall i vår studie. Enligt Bryman (2011) handlar 

bortfall om hur representativt ens urval är. Detta menar han dock inte spelar lika stor roll när 

urvalet inte är slumpmässigt, eftersom urvalet inte skulle kunna nå representativitet även om 

man fick tag i alla de personer man tänkt. Ett urval kan inte bli representativt på icke-

slumpmässiga grunder. Bryman menar också att bortfall kan handla om att de personer som 

inte vill eller kan delta i studien kan skilja sig en del från de personer som faktiskt är med, 

vilket också sänker representativiteten (Bryman, 2011). Vi tänker dock att det är viktigt att 

ändå ha eventuellt bortfall i åtanke.  

 

Bortfallet i vår studie handlar om att de medberoende personerna blev utvalda via en bekant 

som arbetar med beroendefrågor, vilket gör att våra respondenter dels bara kommer från just 

den behandlingsmottagningen samt att de inte är slumpmässigt utvalda. Dessa personer kan 

till exempel vara sådana som är nöjda med behandlingen, vilket innebär att vi inte fått tag i 

personer som eventuellt är missnöjda med behandlingen eller fått sin behandling från en 

annan instans. Av de personerna som blev tillfrågade att delta i vår studie, så valde dock alla 

att delta.  
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5.4 Datainsamling 

I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) 

är det en bra metod att använda om man vill nå friare svar från sina respondenter, men ändå 

följa en viss struktur. Vidare beskriver Bryman att man på förhand skapar en intervjuguide 

där man har bestämt teman i vilka frågorna ligger under. Frågorna ska vara öppna och ge 

respondenterna spelrum att själva utforma svaren. Under intervjun finns möjlighet att ställa 

följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden, men passar den aktuella intervjun (Bryman, 

2011). I våra intervjuer använde vi oss av två olika intervjuguider, en för våra medberoende 

respondenter och en för de behandlare vi intervjuade. I intervjuerna följde vi de frågor vi 

hade, men ställde ibland följdfrågor som passade den aktuella intervjun. Denna typ av 

intervjuform kändes som den bäst lämpade, då vi gav respondenterna frihet att berätta mer 

personligt runt frågorna, men ändå kunde följa en viss struktur genom att alla respondenter 

fick svara på samma frågor. Strukturen hjälpte oss att besvara vårt syfte på ett bättre sätt än 

om vi ställt olika frågor till alla. Vi valde, efter samtycke från våra respondenter, att spela in 

intervjuerna, för att inte riskera att missa viktiga detaljer i det som sades. Enligt Bryman 

(2011) använder man sig ofta av ljudupptagning vid kvalitativa intervjuer, just för att man på 

så sätt får med både vad respondenten säger och hur den säger det. Våra intervjuer pågick 

från en timme till en timme och en kvart.  

 

5.5 Dataanalys 

När vi gjort färdigt våra intervjuer delade vi upp dem mellan oss båda och började 

transkribera vårt inspelade material. Bryman (2011) skriver att ljudinspelning är vanligt i 

kvalitativa intervjuer eftersom man ofta vill veta både vad respondenterna säger och på vilket 

sätt dem säger det. När transkriberingen var gjord började vi med vår kodning, vars 

tillvägagångssätt vi tagit inspiration från grounded theory. Bryman (2011) skriver att kodning 

är en av de viktigaste bitarna när man arbetar efter grounded theory. Kodningen innebär att 

man går igenom sitt material för att markera de bitar av materialet som utgör relevans för 

studien och de personer man undersökt (Bryman 2011). Vi lämnade under transkriberingen 

den högra marginalen tom och skrev där nyckelord för att sammanfatta innebörden av vissa 

meningar i intervjun. Dessa nyckelord var de som kom att bli våra koder som vi sedan 

jämförde mellan varandra. Av koderna bildade vi sedan rubriker som vi använde i vår 

resultat- respektive analysdel.  

 

5.6 Etiska principer 

De etiska principerna vi använt oss av är de Bryman (2011) tar upp, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna ska få information om studiens syfte och vilka 

moment som kommer att finnas med i studien. Deltagarna ska få den informationen de 

behöver så att de förstår vad deras deltagande innebär och att deras deltagande bygger på 

frivillighet samt att de har möjlighet att hoppa av om de känner för det. Samtyckeskravet 

berör deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan. För att uppfylla detta krävs att man 

ger tydlig information om vad det är för studie man gör, vilket syfte man har och hur man 

tänkt att lägga upp studien. Informationen ska vara begriplig för deltagaren, så den förstår vad 

den samtycker till och även här, likt i informationskravet, måste deltagaren förstå att den kan 
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hoppa av om den vill. Konfidentialitetskravet innebär att de forskare som gör en studie ska ta 

hand om de uppgifter som framkommer genom intervjuerna med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter ska bevaras så att inte någon annan än forskarna själva kan 

komma åt dem. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som inhämtas om de personer 

som medverkar i studien endast får användas i den aktuella studien (Bryman, 2011).  

 

Informationskravet uppfyllde vi genom att vi tog kontakt med respondenterna för att berätta 

kort om vår studie. Därefter mailade vi över vårt informationsblad (se bilaga 10.1) och 

intervjuguiden (se bilaga 10.2, 10.3) med de frågor vi skulle komma att använda oss av, detta 

för att respondenterna i lugn och ro skulle få chans att noga läsa igenom informationen och 

förbereda sig inför kommande intervjuer. När vi väl träffade respondenterna för intervju 

började vi med att återigen ge muntlig information och frågade om det var något de funderat 

på eller hade några frågor om. Sedan skrev vi tillsammans med respondenterna under på 

informationsbladet. Vi gav respondenterna ett exemplar och tog själva med oss ett exemplar. 

Våra kontaktuppgifter fanns att hitta på sista sidan i informationsbladet, för att 

respondenterna lätt skulle kunna kontakta oss vid frågor eller eventuellt avhopp. 

 

För att uppfylla kravet om samtycke hos våra respondenter försökte vi vara så tydliga vi 

kunde med den information vi gav. Som vi skrev ovan under informationskravet så pratade vi 

först med respondenterna innan intervjun, sedan mailade vi materialet för att respondenterna 

skulle kunna läsa om studien och få en förståelse för vad deras deltagande innebar och en 

sista gång gav vi information på plats innan vi inledde intervjun genom att dels muntligt 

berätta och sedan genom underskrift där det står att de genom sin underskrift har förstått vad 

deras deltagande innebär, att det är frivilligt och att de kan hoppa av om de önskar.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet så har vi förvarat de uppgifter vi genom 

ljudupptagning inhämtat från våra intervjuer på våra privata datorer med lösenordsskydd. 

Ljudupptagningarna har endast använts för våra transkriberingar och när dessa var gjorda 

raderade vi dem. Vi har också avidentifierat personerna med påhittade namn. I enlighet med 

nyttjandekravet har vi använt oss av det inhämtade materialet för att kunna transkribera det 

och sedan raderat det när vi transkriberat klart, vilket omöjliggör ett senare användande.   

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp vars relevans i den kvalitativa forskningen är 

omdiskuterat. Man kan inte kan bortse från validitet och reliabilitet, men Bryman (2011) 

menar att man kan anpassa dem så att de blir mer applicerbara i kvalitativ forskning. Här får 

begreppen behålla sin grundbetydelse, men mindre vikt läggs vid frågorna kring mätningen. 

Man brukar prata om tillförlitlighet, och använder sig då av fyra delkriterier som kommer att 

förklaras här nedan i detta avsnitt (Bryman, 2011). 

  

Trovärdighet motsvarar den interna validiteten. För att skapa trovärdighet i resultaten måste 

man säkerställa att forskningen blir genomförd i enlighet med befintliga regler, samt att man 

använder sig av respondentvalidering. Respondentvalidering innebär att de personerna som 

varit delaktiga i den studerade sociala verkligheten ska bekräfta att forskaren uppfattat 



 18 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Två veckor innan inlämning skickade vi ut vår 

resultatdel till samtliga respondenter för att de skulle kunna rätta eventuella fel eller 

kommentera innehållet.  

 

Överförbarhet motsvarar den externa validiteten. I kvalitativ forskning undersöker man 

vanligtvis mindre grupper eller individer som har vissa gemensamma egenskaper och här 

uppmanas man att producera täta och fylliga beskrivningar av detaljer. Med hjälp av detta 

kan andra personer bedöma resultatens överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2011). För 

att nå de fylliga beskrivningarna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, då det gav 

respondenterna mer rum att prata fritt. På detta sätt menar vi att man skulle kunna bedöma 

resultatets överförbarhet till andra miljöer.   

 

Pålitlighet motsvarar reliabiliteten. Detta handlar om huruvida resultaten som framkommer i 

undersökningen som gjorts skulle bli likadana om man upprepade undersökningen, eller om 

de blivit influerade av tillfälliga och/eller slumpmässiga händelser. Det är ofta svårt att kunna 

upprepa en undersökning när det gäller kvalitativ forskning eftersom det inte går att “frysa” 

sociala miljöer. Därför är det viktigt att en kvalitativ forskare som ska upprepa en studie går i 

en social roll som liknar den första forskarens, för att kunna jämföra resultaten mellan 

studierna (Bryman, 2011). För att underlätta för en eventuell upprepning av vår studie har vi 

på ett tydligt sätt beskrivit varje steg i vår process, detta för att en annan forskare ska kunna 

se det vi gjort och likna processen.  

 

Det fjärde (och sista) kriteriet kallas “en möjlighet att styrka och konfirmera” vilket 

motsvarar objektivitet. Detta innebär att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i god tro, 

och det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka slutsaterna och genomförandet av undersökningen (Bryman, 

2011).  För att uppfylla detta kriterium har vi transkriberat intervjuerna ordagrant och i 

resultatdelen använt oss av respondenternas egna ord och beskrivningar utan att låta våra 

åsikter eller värderingar skina igenom.  

 

6. Resultat 
Under denna rubrik har vi sammanställt våra genomförda intervjuer. Varje intervju har 

skrivits ut för sig. Vi har använt oss av två olika frågemallar, en för de behandlare vi 

intervjuat och en för de medberoende. Våra frågor till de medberoende berör frågor såsom 

hur de upplevt att leva som medberoende, deras barndom, vägen ur medberoendet och hur 

livet ser ut idag. I intervjuerna har det tillagts vissa följdfrågor, men i övrigt har vi följt 

frågorna enligt mallen. 

 

Gällande intervjuerna med behandlarna började vi, likt intervjuerna med de medberoende om 

bakgrundsfakta såsom ålder, civilstånd och yrke. De andra rubrikerna vi använde oss av är 

“inledande fråga”, “arbetssituation”, “medberoende” och “behandling”. Även i dessa 

intervjuer har det tillkommit följdfrågor, men vi har använt oss av samma frågemall till båda 

behandlarna.  



 19 

 

Namnen vi har använt oss av har vi valt utifrån de vanligaste namnen i Sverige, vilket innebär 

att personerna vi skriver om egentligen heter något annat. De namn vi valt är Maria, Anna, 

Eva, Karl, Erik och Lars.  

 

6.1 Maria 

Maria var vid intervjutillfället i trettioårsåldern och levde i ett särboförhållande som hon 

försökte ta sig ur. Hon hade barn som var i tonåren och arbetade inom neuropsykiatrin. 

 

6.2 Marias liv som medberoende 

Maria beskrev medberoende som att tappa kontrollen över sitt eget liv och låta andras 

beteenden och känslor styra en. Att vara medberoende menade hon snarare är svårare än att 

vara beroende, då den medberoende tar hand om allt, medan den beroende mest är upptagen 

av sin drog.  

 

Maria har levt i fyra relationer där det i samtliga funnits någon form av beroende. Även 

hennes föräldrar var för tiden för intervjun beroende, pappan av alkohol och mamman 

narkotika. 

 

Marias känslor kring att vara medberoende beskrev hon med ord som stress, rädsla, ilska och 

sorg. Även en form av hopplöshet, när hon så många gånger försökt hjälpa till att lösa 

problemen, men aldrig lyckats. Marias liv som medberoende har kantats av kontrollbehov, 

lögner och isolering. Kontrollbehovet trodde hon funnits med sedan barndomen. I sina vuxna 

relationer har det ofta handlat om att kontrollera om partnern är påverkad genom att ringa och 

kolla läget då och då, för att stilla sin egen oro. Lögnerna handlade som barn om att hon 

tvingades ljuga om sina föräldrars beroende på grund av hot om att hamna i fosterhem, 

medan det i senare relationer rörde sig om att partnern ljög om att hen var drogfri. 

 

Maria lärde sig att anpassa sig efter den beroende personen, för att undvika bråk och tjafs. 

ofta satt hon tyst och höll med, trots att hon visste att det var fel. Hon beskrev  för oss att hon 

egentligen var och är en social och pratsam person. Anpassningen rörde också hennes sociala 

umgänge, då partnern inte tyckte om att hon umgicks med kompisar och valde därför att 

avstå. I Marias relationer har det också förekommit hot och våld.  

 

“...var hela tiden där och kände efter, vilket humör, vilka känslor, jag började anpassa mig 

hur jag uttryckte mig, jamen allt var  som ett spel på nåt sätt, där ett tag pratade jag nästan 

inte och jag är en väldigt social person, satt bara där nästan tyst och höll med, jag sa som 

inte emot eller nånting… och han försökte ju lura mig nästan ett år att han var drogfri och 

jag sa ju ingenting, jag höll bara med om det, jag tänkte att nån gång kommer det ju fram, 

alltså att, det är ju ingen idé och ge sig in i, jag vet ju vilket krig det blir, så jag bet bara ihop 

och idag kan folk säga hur fan orkade du bara bita ihop sådär och jag vet inte, det blev bara, 

han förlorar på det i längden fick jag tänka hela tiden, inte jag…” 
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6.3 Marias barndom 

Marias barndom kantades av både alkohol- och narkotikaberoende, både hos sin mamma och 

pappa. Senare har hon förstått att det fanns beroende även hos mor- och farföräldrar. Hon 

berättade att hon tror att detta långa led av beroende samt att leva med beroende föräldrar har 

påverkat henne mycket och förmodligen gjort att hon senare gått in i relationer med beroende 

personer. Hon menade att man känner igen sig och talar samma språk. 

 

“Man talar samma språk, man förstår varann, och… ja… så… det, ja jag har ju som inte 

vetat något annat, utan har sökt mig till det, fast samtidigt, det har varit svårt att spegla sig i 

nåt annat…” 

 

Som barn kände Maria rädsla kring alkohol, då det ofta förekom bråk och tjafs kring det. Hon 

hoppades alltid att det en dag skulle vara över, men så blev det aldrig. Det blev till slut en 

vana att leva i det onormala.  

 

Maria själv började dricka redan som elvaåring och har under tonårstiden varit, som hon 

kallade det, “en typisk partymänniska”. Men sedan hon blev mamma vid 20 års ålder har det 

blivit mindre.  

 

6.4 Vägen ur medberoendet  

Det var kring jul för ett år sedan som Maria kände att hennes situation inte längre var hållbar. 

Hon var nere i södra Sverige i ärende av sin mor som varit försvunnen en längre tid. I samma 

veva förekom det mycket hot från tidigare relationer, hennes son provade att röka på och hon 

började se ett kontrollbehov hos sin dotter, ett beteende Maria kände igen från sitt eget 

medberoende. Det blev för många faktorer på samma gång, vilket fick henne en gång för alla 

att förstå att situationen inte längre var hållbar. Det sista hon ville var att hennes barn skulle 

hamna i samma situation som henne själv. Med hjälp av en kompis kontaktade hon 

Socialtjänsten. 

 

Maria berättade att det tar lång tid att arbeta med sitt tillfrisknande, men går framåt sakta men 

säkert och att man hela tiden får påminna sig om de små framstegen man gör, till exempel att 

man vågar stanna upp och se sig själv, att man vågar säga nej och fokusera på sitt eget. Hon 

berättade att hon ibland bara velat ställa sig och skrika för att det känts som att det aldrig 

skulle komma att bli bra igen, det gick upp och ner. Det blev inte heller lättare när hennes 

tidigare partner anklagade henne för att hon blivit förändrad och hjärntvättad. Då kunde 

Maria ibland känna att hon kanske skulle ha lånat ut dom där pengarna, eller faktiskt bjudit 

på middag. Hon menade hon att hon kan stanna upp och fundera för att sedan förstå att det 

inte är någon bra idé. Förr skulle hon ha fallit för det, men nu orkar hon kravla sig upp ur 

gropen på ett annat sätt.  

 

Samtidigt som Maria mår bättre och går framåt i sitt tillfrisknande berättade hon att hon 

ibland känna en sorts sorg över att lämna det sjuka. Det sjuka har varit en sådan stor del av 

Marias liv att hon samtidigt blir rädd för hur det kommer att se ut utan det. Det blir som en 

slags separationsångest uttryckte hon. 
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Maria upplevde att hon har fått bra med information kring beroende och sitt eget 

medberoende. Det hon dock önskade är att hon skulle fått bättre hjälp som barn. Hon kände 

det ofta som att hon föll mellan stolarna och att ingen vuxen utanför såg henne. Hon tänkte att 

livet kanske kunnat se annorlunda ut om hon fått ett annat stöd, vilket fått henne att med sina 

egna barn ta tag i problemen tidigt.  

 

Första gången Maria fick hjälp för sitt medberoende var som 19-åring när hon av 

Socialtjänsten blev skickad till ett ställe för medberoende. På den tiden visste hon inte vad 

medberoende innebar, utan var mer fokuserad på sin pappas alkoholproblem och tänkte inte 

så mycket på sig själv. Hon tyckte också att det var svårt att identifiera sig som medberoende 

eftersom hon trots allt levde ett normalt liv.  

 

Maria började sedan gå via öppenvården i den stad hon bor i, för att sedan också komma i 

kontakt med Al-Anon. Hon har under åren varit med också i andra grupper, men insett att 

öppenvården och Al-Anon räckte för henne. Tillsammans med sin dotter har hon också 

medverkat i en tillsammansgrupp som hjälper barn i dysfunktionella familjer.  

 

6.5 Marias liv vid tiden för intervjun 

Maria berättade att hon mår bra idag, men att det fortfarande är kämpigt. Hon är påväg åt rätt 

håll, men är samtidigt ständigt rädd att ramla tillbaka igen och bli så sjuk som hon en gång 

varit. Maria menade att hon har lärt sig att säga nej och sätta gränser på ett helt annat sätt. 

Förut handlade hon utan att tänka, idag kan hon stanna upp och tänka innan hon handlar.  

Hon sa att hon idag försöker att skilja på person och sjukdomen, det är sjukdomen hon säger 

nej till, inte personen i fråga. Maria berättade att hon brukar jämföra sig själv med en nykter 

alkoholist, hon speglar sig i sådana människor. Hon kommer kanske aldrig bli helt frisk, men 

det går framåt och det är det viktigaste tänkte hon. Hon vill leva ett liv där hon bestämmer 

över sig själv och tar sina egna beslut. Vid tiden för intervjun hade Maria två månader kvar 

hos öppenvården samt gick på Al-Anon regelbundet.  

 

Eftersom Marias medberoende härstammar från ett långt led av beroendepersoner  har hon 

förstått att hon kanske aldrig kommer att tillfriskna helt, men att det nu bara kan bli bättre. 

Hon kan åtminstone börja ta hand om sig själv och “äga sitt eget liv” som hon uttryckte det.  

 

Maria beskrev att hon mer och mer börjar ta kontrollen över sitt eget liv och vågar släppa 

saker på ett annat sätt, vågar göra det hon själv vill. Vid tidpunkten för intervjun levde Maria 

särbo tillsammans med en partner som hon försökte separera ifrån, men det var svårt då han 

inte riktigt förstod och fortfarande ville klänga sig fast vid henne. Barnen bodde ibland hos 

sin pappa, men oftast hos Maria själv.  

 

6.6 Anna 

Anna var vid intervjutillfället i fyrtioårsåldern, levde i en särborelation och hade vuxna barn i 

tjugoårsåldern. Hon arbetade som förskollärare. 
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6.7 Annas liv som medberoende 

Anna beskrev medberoende som att man själv blivit sjuk och slutar leva själv på grund av den 

beroende personen. “Man försöker styra och ställa, och leva livet åt den personen. Och man 

kan ju inte det.”” 

 

Anna har varit medberoende både till sin son och sin man, som är far till sonen. Anna har 

även syskon som har varit i beroende tidigare, så beroendet har funnits med på flera håll.  

 

Hon beskrev att det fanns sidor hos hennes man som hon inte tyckte om när de levde 

tillsammans. När han drack blev det alltid för mycket och när de skulle göra saker 

tillsammans så kändes det inte lika roligt längre när alkohol var inblandat. Anna visste när det 

var någonting på gång under tiden som hennes partner var beroende. Telefonen slutade ringa 

och han drog sig undan. Då var hon iväg och kontrollerade hur läget var. Hon kunde ta tag i 

saker, ordna upp och ta med honom hem. Hennes sociala liv påverkades av beroendet ganska 

snabbt. Annas partner var väldigt osocial, han störde sig på många människor och tyckte de 

var idioter. Hon tänkte att folk kanske kände av stämningen i rummet, när han hade den 

sidan, så hon försökte att träffa sina bekanta  någon annanstans. “Ja, man började må sämre 

och man tyckte att det vart mycket konstigheter, och att man slutade känna igen sig själv. 

Man var inte lika glad och det blev inte lika naturligt att man tog hem släkt, och kompisar 

och vänner och sådär.” 

 

Anna separerade från barnens pappa redan när barnen var små, som en konsekvens av hans 

beroende. “Men det är mycket svårare när det handlar om ens barn” menade hon. När 

Annas son blev beroende försvann det sociala livet helt, det fanns ingen hon kunde prata med 

och hon led i det tysta. Anna kände ett större ansvar som mamma än det hon tidigare hade 

haft gentemot sin partner, eftersom att hon nu var den personen med det yttersta ansvaret.  

 

6.8 Annas barndom 

Anna berättade att hennes mamma har bott ihop med två män som haft alkoholberoende, men 

att hon inte förstod det då. Annas bild av en alkoholist på den tiden var en gubbe i parken, 

inte en väl fungerande människa som hade arbete, familj och fungerande relationer. Hon 

trodde också att hennes mamma varit medberoende och att hon nu när hon själv har blivit mer 

medveten kan se att det alltid har varit så. Anna menade att man tar med sig det från 

generation till generation om man inte gör något åt det, så idag sa hon att de pratar mycket 

om vad medberoende och alkoholism är hemma hos dem. Anna kände sig övertygad om att 

det medberoende hon hade som liten är någonting som påverkat henne idag, trots att hon inte 

visste vad det innebar när hon var yngre. Hon sa att det är som en röd tråd, och att man drar 

sig till det som man känner igen. Anna hade inga speciella känslor över alkoholen som barn, 

men när Anna blev tonåring så brukade mannen som hennes mamma bodde med dricka tills 

han somnade. Anna tyckte inte att han var störig, men hon mindes att det var ganska skönt 

när han somnade. Hon har själv aldrig druckit speciellt mycket, utan varit ganska måttlig. 

Hennes kompisar har inte heller druckit så mycket. 
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6.9 Vägen ur medberoendet 

Anna själv valde att söka hjälp först när hennes son hamnade i beroende. Hon kände sig helt 

utbränd och slut. Hon skulle resa bort för att operera sig men visste inte om hon kunde lämna 

allt och åka. Då bestämde hon sig för att inget skulle få hindra henne längre och att hon var 

tvungen att åka. Hon kände att hon nu var tillräckligt gammal för att ta tag i sitt liv, och att 

hon inte orkade längre. Hon kände att hon hade nått sin botten. Anna köpte en bok om 

medberoende och kunde känna igen sig i historier som hon läste. Hon fick höra att det fanns 

medberoendestöd för anhöriga och pratade om det med chefen. Då fick hon stöd, via 

öppenvård i hennes stad, som var en tolvstegsbehandling. Annas partner var delaktig i att hon 

fick veta att hon kunde få den hjälpen och stöttade henne. 

 

Annas behandling tog ett år. Innan hon fick behandling för sitt medberoende började hon med 

Kognitiv beteendetearapi (KBT). Hon var så pass utbränd att hon behövde börja med att sätta 

ord på saker eftersom att hon knappt hade pratat med någon om det som varit svårt och 

jobbigt tidigare. Hon blev sjukskriven, och fick lära sig att lägga fokus på sig själv och hur 

man stressar av. Hon spenderade mycket tid med sina hundar ute i skogen och promenerade i 

naturen. Hon berättade att hon tror att hon hade tappat livsgnistan och bara legat och sovit om 

det inte hade varit för hundarna.  

 

Anna beskrev att det har varit jättejobbigt att genomgå behandlingen, men att hon har blivit 

väldigt medveten om vad hon varit med om, samt om hur hon måste förändra sitt liv. Det 

blev verktyg för henne för att kunna hantera svåra situationer.  

“När jag fick frågan ‘vad vill du och vad behöver du göra?’ så visste inte jag någonting om 

mina egna behov. Det var skitkonstigt och jättesvårt“. 

 

Anna tyckte att hon fått den hjälp hon behövt. Hon hade fått bra information om 

medberoende under tiden hon gick i behandling, men hon har även läst mycket själv. 

 

Vid tiden för intervjun var det två år sedan Anna gick behandlingen och hon kämpade 

fortfarande med att lära sig sätta gränser, ta hand om sig själv och göra det hon själv mår bra 

av. Det hade blivit en stor förändring nu jämfört med när hon påbörjade sin resa mot ett 

tillfrisknande. Hon fortsatte att gå på möten hos Al-Anon sedan hon avslutade behandlingen. 

Hon kände att hon måste göra det för kunna bibehålla det friska och sunda levernet och 

gjorde en jämförelse med en nykter alkoholist. Anna menade att det är viktigt att jobba med 

sig själv och påminna sig själv om hur det har varit och vad man gör idag.  

 

6.10 Annas liv idag vid tiden för intervjun 

Vid intervjun berättade Anna att hon och hennes man fått en bättre relation idag än de haft 

tidigare och hon kunde se att de sidorna hon inte gillat hos honom var kopplade till 

alkoholen. Hon beskrev att mycket förändrades när han gick i behandlingen. 

 

“Han började förstå hur han hade skadat oss andra, hur vi hade farit illa, som han inte 

förstod när han var aktiv och drack. För han tyckte ju inte att han skadade någon annan, och 

så säger de flesta missbrukare som jag har nära mig. Dom kunde inte se det själva när dom 
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var aktiva. För dom tycker ju inte att de de har varit egoistiska, som de har varit, och bara 

kört sitt eget race. Förrän de liksom blir nykter och börjar jobba med olika saker, då först 

kan de se det.”  

 

Hennes man var vid tiden för intervjun nykter och levde i en särborelation med Anna. 

Hemma var det nolltolerans mot alkoholen för att inte trigga hennes partner och son. Även 

sonen hade tagit sig ur sitt beroende. Familjen hade även ett annat umgänge nu, där de umgås 

med andra personer som inte dricker så mycket alkohol.   

 

6.11 Eva 

Eva var vid intervjutillfället en pensionär i sjuttioårsåldern som levde tillsammans med sin 

man. Hon hade både vuxna barn och flera barnbarn. Tidigare i livet berättade Eva att hon 

arbetat med allt i allo. Hon valde att börja arbeta tidigt för att hon inte orkade studera vidare.  

 

6.12 Evas liv som medberoende 

Eva berättade att hon tidigare i sitt liv levt tillsammans med en alkoholberoende man, i 

närmare trettio år, men att han idag inte längre lever. Eva menade att hon idag vet vad 

medberoende innebär, men under tiden hon levde tillsammans med den alkoholberoende 

visste hon inte det. Hon menade att det såg annorlunda ut på den tiden, idag är medberoende 

ett allt vanligare begrepp medan det förr var ganska vanligt att man levde tillsammans med en 

man med alkoholproblem utan att förstå att man behövde hjälp. När vi pratade om begreppet 

alkohol märktes det att det var ett ämne som inte låg henne varmt om hjärtat. 

 

“Jaa… det är väldigt mycket för… till å börja med så hade jag väldigt svårt med å fatta vad 

en alkoholist, vad det var egentligen. Men det kom jag ju underfund med så småningom. Men 

det är ju för det första, är det ju rädsla, för man är rädd för vad dom kan hitta på, man är 

rädd för att dom inte kommer hem och man är, ja, och det ena ger det andra…” 

 

Eva berättade att livet tillsammans med en alkoholberoende var jättejobbigt. Det fanns 

mycket skamkänslor kring när mannen drack, då han alltid blev för full när de gick bort eller 

umgicks i sammanhang där det förekom alkohol. Evas man var en egenföretagare och på den 

tiden var det vanligt att sådana personer led av alkoholproblem då det ofta förekom alkohol i 

jobbsammanhang. När Eva satt hemma med barnen var hennes man ute och drack alkohol, 

vilket skapade både ångest och rädsla hos henne, speciellt när hon inte visste om, eller när 

han skulle komma hem. 

 

Det var ungefär fem år in i förhållandet som Eva började märka att hennes man var på väg in 

i ett beroende. Och ju värre det blev, desto mer försökte hon skjuta problemen ifrån sig. Hon 

försökte tänka att “det händer nog inte någon fler gång” och försökte ha överseende med 

mannens beteende, även om hon innerst inne visste att det var fel. 

 

Eva började också dra sig undan mer och mer, speciellt eftersom hon valde att inte följa med 

på de alla fester som hennes man ville gå på. Hon kände att det var bättre att vara hemma 

med barnen, eftersom hon i sällskap med andra som drack kände sig utanför. Barnen har 
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alltid varit det viktigaste i Evas liv och hon var noga med att själv inte dricka för deras skull 

om något skulle komma att hända. Från att ha varit en glad och sprallig tjej blev Eva ensam 

och inbunden och satt för det mesta hemma med sina barn. Förutom att ta hand om hem och 

barn såg Eva till att, så gott hon kunde, dölja sin mans alkoholproblem. Hon gömde flaskor 

och försökte hålla barnen borta när mannen var berusad. Den enda Eva hade att prata med var 

en väninna som också levde med en beroende man, i övrigt var hon väldigt ensam. På den 

tiden var det också viktigt att behålla familjehemligheter inom husets fyra väggar.  

 

6.13 Evas barndom 

Eva berättade att hon under sin barndom stött på alkoholberoende runt omkring sig, grannar 

och gubbar på stan som hon uttryckte det, men det är inget som har funnits i hemmet. Hon 

såg sin pappa full en gång, men det räckte för henne.  

 

Det var speciellt en händelse i tonåren som etsat sig fast i Evas inre, vilken har påverkat 

hennes syn på alkohol genom hela livet fram till idag. Det var en midsommarafton när Eva 

var tolv år gammal. Hon var på väg ner till byn när hon stötte på en äldre farbror. Han 

hoppade fram och började våldföra sig på Eva när hon fick syn på en spritflaska med ren sprit 

som ramlade ur rockfickan. Eva klarade sig oskadd därifrån, men efter den dagen kan hon 

inte se en flaska med ren sprit utan att bli väldigt rädd. Efter det har Eva varit i en relation 

under sin ungdom med en kille, vars syskon led av alkoholberoende, men inte pojkvännen 

själv.  

 

6.14 Vägen ur medberoendet 

Eva hade redan tidigt bestämt sig för att hon inte skulle lämna sin man, vad det än gällde, 

förrän barnen var vuxna och det löftet höll hon. Ändå försökte hon under åren påvisa sin 

mans beroendeproblematik för honom, men utan resultat. Hon menade på att en beroende 

person inte gärna vill erkänna sitt beroende. Det blev ofta gräl och bråk när den frågan kom 

på tal och mannen menade att han kunde sluta dricka precis när han ville trots att så inte var 

fallet.  

 

Eva förstod med tiden, när mängden alkohol blev större och intervallerna tätare att hennes 

man var på väg in i ett beroende, men det var särskilt en händelse som fick henne att på 

riktigt inse att “tåget hade gått” och det inte längre gick att påverka honom, än mindre lita på 

det han sa. Eva och hennes man skulle ta en likör till kaffet och när mannen gick för att fylla 

på sitt glas såg Eva i en spegel som vette ut mot hallen att han i smyg svepte ett helt glas ren 

sprit. Efter den händelsen kunde hon inte längre luras.  

 

Eva sökte aldrig hjälp för sitt medberoende, då hon aldrig visste vart hon skulle tänkas vända 

sig. Hon menade att på den tiden fick man lösa sådana problem själv, inom familjen.  

 

Det var först långt senare hon blev varse om sitt medberoende på riktigt, när en av hennes 

söner visade sig ha utvecklat ett eget alkoholberoende och blev inskriven på ett 

behandlingshem. Det var då hon fick information om begreppet medberoende och förstod hur 

illa hon farit genom åren. Eva fick inte heller då någon hjälp för sitt medberoende, men 
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menade att informationen hon fick hjälpte henne att förstå sin situation bättre och ta sig 

vidare på det sättet. Hon levde vid den tidpunkten redan i ett nytt äktenskap och upplevde sig 

inte ha några problem längre. Det viktigaste för henne, där och då, var att hjälpa sin son.  

 

6.15 Evas liv vid tiden för intervjun 

Eva levde vid tiden för intervjun tillsammans med den man som hon blev tillsammans med 

efter skilsmässan med den tidigare alkoholberoende mannen. Eva berättade att det var en 

jobbig skilsmässa, men att hon och den tidigare mannen fortsatte att umgås och vara vänner 

tills den dagen han avled. Angående sitt eget alkoholbruk berättade Eva att hon inte dricker 

mer än ett par glas vin om året och samma gäller hennes man, vilket hon trodde beror på 

hennes tidigare erfarenheter. Hon sa att hennes man är väl medveten om Evas tidigare liv och 

respekterar detta, även om det har tagit tid för Eva att helt och fullt lita på honom. När de 

träffades var hon ständigt på spänn när det vankades fest och höll noga koll på hur mycket 

mannen drack. Men det är väl så, menade hon, att rädslan alltid kommer att finnas kvar på ett 

eller annat sätt.  

 

6.16 Karl och Erik 

Vid tiden för intervjun arbetade Karl och Erik på ett behandlingshem i en mindre stad i norra 

Sverige. På behandlingshemmet arbetar man efter Minnesotamodellen och där behandlas 

olika beroenden, men främst alkohol- och narkotika. Karl och Erik var vid intervjutillfället 

båda i femtioårsåldern. De är båda utbildade alkohol- och drogterapeuter, men menade att 

mycket av det arbete de gör bygger på livets egen resa. De som arbetade på 

behandlingshemmet hade alla tidigare haft ett eget beroende på något sätt. Både Karl och 

Erik har själva gjort sin behandling på det behandlingshemmet. 

 

Erik berättade att ordet alkohol får honom att tänka på att det är gott, att det är förknippat 

med glädje och sociala sammanhang, men också på baksidan av alkohol, vad det kan medföra 

för de som inte tål alkohol. Dessutom svårigheterna idag, då alkohol är en del av de flesta 

sociala sammanhang. 

 

Karl höll med Erik, men menade ändå att alkoholkonsumtionen har blivit mindre över tid, 

även om den fortfarande inte är bra. Han tänkte att för de nio av tio personerna som kan 

dricka alkohol är det ju positivt. Numera handlar det inte lika mycket om att bli full fortsatte 

Karl, men att det har blivit allt vanligare att dricka över en afterwork eller ta ett glas vin i 

solen.  

 

6.17 Karl och Eriks arbetssituation 

På Karl och Eriks arbetsplats arbetar man efter Minnesotamodellen. De tar in cirka 

hundrafemtio personer per år, men eftersom det är en frivillig behandling är det inte alla som 

genomgår hela behandlingstiden. Grundbehandlingen ligger på fem veckor, men kan 

förlängas upp till ett år. De personer som kommer dit är oftast män i åldern 45-60 år, men 

åldersgränsen är 18 år. Förut var det vanligt med rena alkoholister, medan det idag ofta 

handlar om blandmissbruk, även om det fortfarande finns renodlade alkoholister berättade 

Karl.  
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I behandlingen bjuds också de anhöriga/medberoende in att medverka. Det är en 

anhörigvecka som handlar om att de medberoende ska få en chans att öppna upp och berätta 

hur de mår och känner, hur beroendet har påverkat även dom. Det ska vara ett sätt för att 

försöka bryta förnekelsen som är en stor del av ett beroende.  

 

Anhörigveckan varar mellan fyra och sex dagar och erbjuder allmän information om 

beroende och medberoende samt söker ge insikt i att hur de än bär sig åt kommer de inte 

kunna förändra personen som är beroende. Det ska ge de medberoende förståelsen i att även 

dom behöver hjälp att bearbeta det som har hänt, det är inte bara den beroende som behöver 

hjälp. 

 

”Det blir ju som snurrigt, tillvridet på nåt sätt, för dom har ju gjort så att den där personen 

faktiskt kan vara där uppe och tycka att han är så jäkla viktig.. och liksom låtit sig trampas 

på, liksom år efter år, på ett eller annat sätt.. både praktiskt och känslomässigt…”  

 

6.18 Vad är medberoende enligt Karl och Erik 

När vi under intervjun kom in på begreppet medberoende och frågade vilka känslor det ordet 

för med sig sa Erik att det är ett svårdefinierat begrepp eftersom det inte är sjukdomsklassat. 

Han betonade dock att ett medberoende är minst lika jobbigt som ett beroende, då det handlar 

om att man går in i en annan människas känsloliv och tar över det. Han sa att ett 

medberoende främst är emotionellt och bygger på känslor som bland annat skam, skuld och 

rädsla.  

 

Karl beskrev ett medberoende som väldigt snurrigt. En person med beroende får oftast 

konsekvenser förr eller senare, medan en medberoende försätts i en situation utan att själv ha 

påverkat det, men ändå fastnar och tvingas leva i det. Den medberoende gör allt för att 

överleva och försöker desperat hitta lösningar på problemen. En medberoende person avstår 

från att leva sitt eget liv för att istället fixa till någon annan, medan den beroende är väldigt 

självcentrerad och bara tänker på sig själv.  

 

”Du hittar ju dina strategier för att överleva känslomässigt, för du står inte ut med att den 

här människan som du tycker om eller har känslomässiga band till, dricker ihjäl sig, och då 

gör du vad du kan för att gå in och bryta detta. Människan kommer för femtioelfte gången 

och har supit bort sina pengar, frågar om kan jag inte få sova hos dig eller låna 300 kronor 

för jag behöver ju köpa tandkräm. Så fast man blivit blåst på ett eller annat sätt, antingen 

rent praktiskt med pengar eller tjänster eller känslomässigt, hur man ändå ställer upp” 

 

6.19 Barndomens påverkan 

Karl berättade att de som blir medberoende i princip alltid har alkoholberoende i släkten på 

något sätt, vilket Karl tänkte beror på att man söker sig till det man är van vid. Har man levt 

med till exempel en pappa med alkoholproblem, vill man undermedvetet hitta en ny person 

att ta hand om för att det är det man är van att göra.  
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6.20 Stöd och hjälp för de medberoende 

Karl och Erik berättade att den hjälp som erbjuds till de medberoende är dels anhörigveckan 

som är en del av den beroendes behandling. Utöver det finns en behandling på mellan tolv 

och fjorton dagar, vilken hålls några gånger per år. Under den behandlingen kommer de 

medberoende och bor där och arbetar ungefär enligt Minnesotamodellen precis som för de 

beroende, skillnaden är att man byter ut orden för att passa målgruppen. Behandlingen 

handlar i stora drag om att de medberoende ska få insikt i hur medberoendet påverkat en, hur 

det ställt till med problem i ens liv och så vidare.  

 

Vi frågade om de ansåg att behandlingen är nog eller om det skulle erbjudas mer hjälp. Erik 

sa att det är svårt att lägga mer fokus på de medberoende, då det inte är sjukdomsklassat och 

därmed gör att personerna själva måste betala för behandlingen. Det skulle behövas, men 

ingen är beredd att betala kostnaden för det. Som kemiskt beroende ser det helt annorlunda 

ut, då det är sjukdomsklassat och en därmed kan få hjälp att betala för sin behandling. En 

medberoende får för det mesta klara sig själv. Däremot, fortsatte han, finns Al-Anon, som är 

ett jättebra stöd för många.  

 

Karl höll med Erik om att det är i den icke existerande sjukdomsklassificeringen problemet 

ligger. Om det skulle bli sjukdomsklassificerat skulle det innebära att samhället är skyldiga 

att hjälpa dessa personer i den mån dom kan, vilket, fortsatte han, inte är aktuellt i detta 

årtusende. En beroende person ställer till problem, med rattfylla och liknande, vilket påverkar 

andra människor, medan de medberoende sitter hemma och mår dåligt men inte skadar någon 

annan. Samhället är inte beredd att betala för kostnaden åt personer som inte skadar andra.  

 

6.21 Lars 

Vid tillfället för intervjun arbetade Lars på en öppenvårdsverksamhet i en mindre stad i norra 

Sverige. Där arbetar de efter tolvstegsmodellen. Lars var då i sextioårsåldern och utbildad 

alkohol- och drogbehandlare.  

 

Alkohol är ett ord som väcker blandade känslor berättade Lars. Han tänkte att det är något 

som vore trevligt att kunna använda och ibland kan sakna. Samtidigt menade han att han inte 

vill dricka, då det skapar många problem och negativa känslor. Han har själv haft ett 

beroende tidigare, då tyckte han att alkohol var toppen och använde det som problemlösning, 

men att den negativa sidan till slut tog över och blev större än den positiva. Lars berättade att 

han inte ser på sig själv som icke beroende idag, utan att att han är nykter, men hans sjukdom 

finns kvar.  

 

6.22 Lars arbetssituation 

Lars berättade att på hans arbetsplats riktar man insatser både till personer med direkt 

beroende, men också till anhöriga, chefer och arbetskamrater.  De arbetar efter 

tolvstegsmodellen, men Lars menade att de arbetar mer brett än vad man gör på traditionella 

behandlingshem enligt tolvstegsmodellen. De arbetar även med kognitiv beteendeterapi och 

miljöterapi, vilket innebär att de till exempel får följa med på möten på Arbetsförmedlingen 

om man har svårt att ta sig dit, och/eller göra hembesök om man inte kan ta sig upp för 
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trappen. Grundtanken är att man ska förstå, acceptera och förändra.  

 

En behandling tar ungefär ett år. De tar emot personer som är 18 år och uppåt men största 

gruppen de får in är mellan 30 och 45. Lars beskrev att beroendet då hunnit vara i några år 

och fasaden krackelerar. De träffas efter behov, det vanligaste är två gånger i veckan men de 

som går i behandling har man tillgång till sin behandlare via telefon, sms och mejl  08.00 - 

17.00 på vardagar. De kan även ha telefonkontakt på helgen om det behövs. Mellan besöken 

får de hemuppgifter, traditionella uppgifter efter minnesotamodellen. Första tre månaderna är 

behandlingen alltid enskilt oavsett vem det är , minst en gång per vecka men i regel två, 

ibland fler. Sen kopplar man in ett återfallsprogram, parallellt med en eftervårdsgrupp. Så 

fortsätter man träffas fyra månader till, två ggr i veckan. Eftervårdsgruppen fortsätter man 

sedan med i fem månader till när återfallsgruppen är klar. Dvs en gång i veckan. Utöver det 

bör man också vara med på möten en gång i veckan via Anonyma Alkoholiser (AA), 

Anonyma Narkomaner (NA), Al-Anon eller Adult Children of Alcoholics (ACA) beroende 

på om man är beroende eller medberoende/ anhörig.  

 

De erbjuder även en utbildningsdag för anhöriga och viktiga personer en gång i månaden. Då 

går de igenom fakta, hur medberoende och beroende uppstår och påverkar. De ger tips på vad 

man bör och inte bör göra.  

 

6.23 Vad är medberoende enligt Lars 

Lars beskrev en typisk medberoende som en person  ”som sätter knut på sig själv för att 

försöka fixa andras problem och städar konsekvenser”. Han beskrev att medberoende 

innefattar att man tappar sin självkänsla och känner att man är oduglig, men att man samtidigt  

upprätthåller en snygg och prydlig fasad. Man blir en huvudmöjliggörare, som ser till att 

beroendet kan fortsätta. Lars beskrev att det är som att arbeta heltid, dygnet runt för att fixa 

livet år den som beroende, men även lätt utnyttjad av arbetsgivare och andra, då man har 

svårt att sätta gränser. I regel är den medberoende partner till den som är beroende. Men det 

finns även barn, syskon, föräldrar och kollegor som blir medberoende.  

 

6.24 Barndomens påverkan 

Lars berättade att han själv har varit medberoende från början. Han är uppväxt i en familj där 

alkoholberoendet fanns på både hans mammas och pappas sida, sedan flera generationer 

tillbaka. Han berättade att han än idag får akta sig för att inte falla tillbaka in i medberoendet. 

Lars förklarade att partnern och barnen är de som far mest illa av att leva med en beroende 

och att man kan leva i ett förhållande med en beroende och vara medberoende i olika grad.  

 

6.25 Stöd och hjälp för de medberoende 

Behandlingen är samma som för beroende, det vill säga ett års behandling med samma 

upplägg fast man istället arbetar med medberoendet. Det är en tolvstegsbehandling. Lars 

berättade att det är lättare att ta sig ur ett medberoende än ett alkoholberoende, när man väl 

har bestämt sig. Men många tycker inte de behöver hjälp utan går från ett förhållande med en 

beroende person till ett annat.  
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Lars sa att det finns fyra gånger fler medberoende än beroende, och anledningen till att det 

inte sjukdomsklassat tror han är för att “de sköter sig, kör ej i fyllan, går till jobbet... De kan 

liksom klara sig själva på något sätt.”  

 

I Lars verksamhet hänvisar och hjälper de folk att hitta till Al anon och även Adult Children 

of Alcoholics (ACA), vuxna barn till beroende. Al-Anon jobbar med tolvstegsmodellen, 

precis som på Lars verksamhet. Det är även öppet för alla som vill. Han tyckte att det borde 

finnas mer information till kommunmedborgarna om att det finns hjälp att gå för sitt 

medberoende och att kommunen kan hjälpa till att betala den. 

 

7. Analys 

I detta avsnitt har vi delat upp analysen under fyra stora rubriker, med vissa underrubriker för 

att underlätta läsningen och matcha de rubriker vi använt oss av i resultatdelen. Här 

sammanför vi intervjuerna och jämför dessa mot rådande teorier och tidigare forskning.  

 

7.1 Känslor och beteenden 

Anledningen till att olika personer blir medberoende är väldigt varierande. Borges Bortolon 

et al. (2016) skriver om drogberoende som något som påverkar hela familjen som lever 

tillsammans med den beroende. De observerar att de medberoende hellre tar hand om andra 

än sig själva och möjliggör den drogberoendes bruk genom att inte lägga sig i för mycket. 

Eva försökte till exempel till en början att hälla ut sin mans flaskor, men gav upp när hon 

insåg att det var lönlöst, hon slutade lägga sig i förutom ibland då det blev bråk och gräl.  

 

Medberoende är enligt Beattie (2008/1987,1990) ett svårdefinierat begrepp, men genom den 

forskning vi använt oss av har vi kunnat komma fram till att några av känslorna är sorg, 

förnekelse, skam- och skuldkänslor, låg självkänsla, kontrollbehov och självförsummelse 

med mera. De olika författarna beskriver medberoende på olika sätt, men kommer fram till 

ungefär samma slutsats, ett virrvarr av känslor och beteenden som gör att en lever sitt liv 

genom någon annan, istället för att leva sitt eget liv.  

 

7.1.2 Ett liv som kretsar kring den andre 

Maria beskrev ett medberoende som att tappa kontrollen över sitt eget liv och låta andras 

beteenden och känslor styra en. För Anna handlade medberoende om att man är sjuk och 

slutar leva själv på grund av den beroende personen, hon kunde inte se sina egna behov och 

försökte leva livet åt den andre personen. För Eva var det svårt att ge en klar definition av ett 

medberoende, eftersom hon levde så länge med en alkoholberoende man, utan att veta om att 

hon var medberoende. Hon beskrev det mer som att det var så vanligt med alkoholberoende 

på den tiden, att man inte reflekterade över de medberoende. Idag kom hon dock ihåg att det 

var väldigt jobbigt att leva med en beroende person då hon fick ta hand om inte bara sig själv, 

utan också barn och hem. Hon var mycket ensam och fick dra det tunga lasset själv.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se se att det för samtliga respondenter varit ett tungt lass att bära. 

De har alla blivit väldigt påverkade, på så vis att de på sätt och vis pausat sina egna liv till 
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fördel för den andres, vilket är vanligt i ett medberoende. Beattie (2008/ 1987, 1990) pratar 

till exempel om att trycka undan sina egna känslor och behov, medan Borges Bortolon et al. 

(2016) menar att man hellre tar hand om den andre än sig själv. 

 

7.1.3 Social isolering 

Alla tre medberoende beskrev sig själva som från början sociala personer, men som upplevt 

att deras sociala liv har påverkat negativt av att leva med en beroende person. I forskningen 

pratar man mycket om att som medberoende lägga mer energi på andra än sig själv. Beattie 

(2008/ 1987,1990) menar till exempel att en medberoende glömmer bort sig själv för att ta 

hand om andra. Hughes-Hammer, Mortsolf och Zeller (1998) skriver om självförsummelse. 

Detta tänker vi i allra högsta grad kan ha varit en anledning till att det sociala livet har 

påverkats negativt. Om man inte bryr sig om sig själv så lägger man inte heller energi på sina 

egna intressen. För Anna handlade det om att hennes partner föredrog att inte umgås med 

andra människor då han ofta störde sig på dem, vilket gjorde att Anna drogs med i det. 

Marias partner tyckte inte om att hon umgicks med vänner, vilket gjorde att hon valde att 

hellre stanna hemma. Eva kände att det var bättre att stanna hemma med barnen, eftersom 

hon kände sig utanför i sällskap med andra som drack när hon inte själv gjorde det.  

 

7.1.4 Kontrollbehov och förnekelse 

Maria upplevde ett starkt kontrollbehov i sina relationer med beroende partners. Hon brukade 

ringa och kontrollera sina partners för att stilla sin oro, Eva gömde sin mans flaskor för att 

dels dölja för utomstående, men också för sina barn. Kontrollbehov är vanligt förekommande 

hos medberoende personer dels enligt Beattie (2008/1987,1990), men också i andra studier 

om medberoende. Kontrollbehovet skulle kunna förklaras genom Ainsworth och Bowlbys 

ängsligt-motvilliga ankytningssätt, som tas upp i  Engdahl och Larsson (2006), då dessa 

relationer innefattar kraftiga tvivel på att andra ska stötta och hjälpa dem, och tilliten fattas. 

De medberoende kan inte lita på att deras beroende partner klarar av saker på egen hand, och 

därför känner de att de måste lösa det själva.  

 

Vidare skriver Beattie om att en medberoende ofta tänker att “det händer nog inte igen”, 

vilket beskrevs hos både Maria och Eva. Eva hade bestämt sig för att stanna i sitt äktenskap 

tills barnen var vuxna, vilket hon också gjorde. Gång på gång tänkte hon att mannen snart 

skulle sluta dricka, åtminstone till en början, innan beroendet gått för långt. För Maria 

handlade det om att hon hade svårt att riktigt förstå vilka problem hennes partners hade och 

hoppades alltid att de skulle tillfriskna en dag. Även när Maria var barn och bodde hemma 

med sina föräldrar hoppades hon ofta att det snart skulle bli bättre. 

 

7.1.5 Självförsummelse och möjliggörande 

Borges Bortolon et al. (2016) tar upp i sin studie beskriver en medberoende som en sorts 

möjliggörare. De menar den medberoende, genom att inte lägga sig i för mycket hjälper den 

beroende att fortsätta med sin beroendeproblematik. Att inte hjälpa är att stjälpa, man gör inte 

den beroende en tjänst med att inte ta tag i problemen. Maria beskrev att hon i en av sina 

relationer till sist inte orkade säga emot längre, hon satt bara tyst och höll med istället för att 

bråka. Många gånger valde hon också att ställa upp på saker trots att det kändes fel, till 
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exempel att erbjuda skjuts eller bjuda på mat. Eva skötte hem och barn och såg till att allting 

såg perfekt ut på ytan, vilket också kan antas handla dels om att möjliggöra ett fortsatt 

beroende då den beroende inte får konsekvenser, men också självförsummelse då Eva skötte 

allting själv, la all energi på barnen istället för sig själv. Anna led i det tysta då hon inte kände 

att hon hade någon att prata med, hon la all sin energi på sitt barn.  

 

Att bryta sig lös ur en destruktiv relation där det förekommer ett beroende är inte det lättaste. 

Som medberoende lider man ofta av separationsångest och låg självkänsla enligt Beattie 

(2008/1987, 1990). Förmodligen är det detta som gör att många medberoende stannar i sin 

relation, trots att de mår dåligt av den. En dålig självkänsla kan göra att det är svårt att förstå 

sitt eget värde och gör man inte det kanske man tänker att det inte är värt att lämna relationen. 

Maria och Eva var de som valde att stanna kvar i sina relationer trots det som pågick, medan 

Anna flyttade isär från sin partner. I Scheffs teori om uppslukande relationer, som tas upp i 

Engdahl och Larsson (2006), beskriver han att den ömsesidiga respekten fattas och att den 

ena personen måste anpassa sig och att avvikelser från detta beteende senare leder till att 

personen uppfattas som hot eller svek. Detta kan vara en förklaring på varför man hamnar i 

ett medberoende samt varför man sedan har så svårt att ta sig ur det.  

 

7.2 Barndomens påverkan 

Av de tre medberoende vi intervjuat hade samtliga kommit i kontakt med beroende personer i 

barndomen och två av dem (Maria och Anna) hade växt upp med beroende i hemmet. Anna 

beskrev att hennes mamma bott ihop med två män som haft alkoholberoende, men att hon 

som barn inte förstod det och inte haft några speciella känslor kring alkoholen när hon var 

liten. Marias föräldrar var båda beroende, den ena av alkohol och den andra av narkotika. Att 

leva med beroende föräldrar har påverkat Maria mycket. Hon tänkte att det förmodligen var 

det som gjort att hon senare gått in i relationer med beroende personer, då man känner igen 

sig och talar samma språk. Som barn kände hon rädsla kring alkohol, då det ofta förekom 

bråk och tjafs kring det. Ofta kändes det som att hon föll mellan stolarna och att ingen vuxen 

utanför såg henne. Hon tänkte att livet kanske kunnat se annorlunda ut om hon fått ett annat 

stöd redan då. Precis som Maria beskrev så menar Wells, Glickauf-Hughes och Jones (2009) 

att beroendeproblematik från barndomen kan ge stor påverkan i det vuxna livet. Ett barn som 

fått ta hand om sina föräldrar är van att sätta sig själv i andra hand och detta följer med 

genom livet. Barnet har sökt bekräftelse och genom att kontrollera föräldrarna följer också ett 

kontrollbehov med i de vuxna relationerna (Carson och Baker, 2009). Anna tänkte att det 

beroende hon mötte i sin barndom definitivt kan ha påverkat henne senare i livet, även om 

hon inte var medveten om medberoendet som liten. Gällande Eva verkade inte barndomen ha 

påverkat henne, men hon hade heller inte något beroende i hemmet. För henne har det snarare 

varit en rädsla för alkohol som följt med henne genom livet. 

 

7.3 Stöd och hjälp 

I avsnittet under tidigare forskning där vi undersökt vilka behandlingsmetoder som finns att 

tillgå i Sverige för medberoende hittade vi bland annat Anhörigstyrkan via Socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2014), Al-Anon (http://www.al-anon.se/), Adult Children of Alcoholics 
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(http://aca-sverige.org/), Minnesotamodellen (Socialstyrelsen, 2012) och CoDa (http://coda-

se.se/). I våra intervjuer tas av dessa upp Al-Anon, ACA och Minnesotamodellen. 

 

Erik och Karl förklarade att man på deras arbetsplats arbetade efter Minnesotamodellen 

(Socialstyrelsen, 2012). De arbetar främst kring de beroende personerna, men anhöriga bjuds 

alltid in att medverka. Dels har dem en så kallad anhörigvecka som handlar om att ge de 

anhöriga information om både beroende och medberoende. Under denna vecka får de också 

möjlighet att öppna upp och prata om hur de känner och hur de mår samt försöka få insikt i 

att deras beteende inte är lösningen för den beroende. Hur de än bär sig åt kommer inte de 

kunna hjälpa den beroende på egen hand. Man pratar också mycket om förnekelse, som är en 

stor del kring ett beroende. När anhörigveckan främst är ett komplement till den beroendes 

behandling så erbjuder Karl och Eriks arbetsplats också en behandling för de anhöriga. Då 

kommer de anhöriga och bor där under tolv till fjorton dagar och även där arbetar man efter 

Minnesotamodellen (Socialstyrelsen, 2012) precis som för de beroende. Enda skillnaden är 

att orden på de olika stegen byts ut för att passa målgruppen. Erik och Karl pratade också om 

Al-Anon (http://www.al-anon.se/) som ett bra komplement som de medberoende brukar få 

bra hjälp av. 

 

Till skillnad från Karl och Eriks arbetsplats arbetar man på Lars arbetsplats mer brett än på 

traditionella behandlingshem för tolvstegsmodellen. Utöver tolvstegsmodellen erbjuder man 

också kognitiv beteendeterapi och miljöterapi. Grundstenarna som Lars arbetsplats vilar på är 

att man ska förstå, acceptera och förändra. En behandling tar ungefär ett år. Man träffas cirka 

två gånger i veckan, men har möjlighet att kontakta sin behandlare de dagar man inte träffas. 

Mellan besöken får man hemuppgifter som ingår i den traditionella Minnesotamodellen 

(Socialstyrelsen, 2012). Första delen av behandlingen som ligger på tre månader är enskild, 

sen kopplas återfallsprogram in parallellt med en eftervårdsgrupp. Dessa två går parallellt 

med varandra i fyra månader och sedan återstår fem månader i enbart eftervårdsgrupp. 

Tanken är också att man en gång i veckan, som komplement, ska medverka i Anonyma 

Alkoholister, Anonyma Narkomaner, Al-Anon (http://al-anon.a.se/) eller Adult Children of 

Alcoholics (http://aca-sverige.org/), beroende på vilken problematik man har. För de anhöriga 

erbjuder man utbildningsdag en gång i månaden, men utöver det gör man samma behandling 

för de beroende som de medberoende/ anhöriga.  

 

Det vi kan se som skiljer sig mellan Karl och Eriks arbetsplats kontra Lars arbetsplats är för 

det första att på Karl och Eriks arbetsplats bor man under behandlingstiden, medan man på 

Lars arbetar enligt öppenvårdsmodell. Det skiljer sig också i behandlingsmetoder, där Karl 

och Erik arbetar strikt efter Minnesotamodellen (Socialstyrelsen, 2012), medan Lars erbjuder 

flera olika behandlingsmöjligheter. På Karl och Eriks behandling tycktes man också främst 

rikta sig mot den beroende personen, om än man alltid bjuder in de anhöriga. Enligt Lars 

behandling arbetar man lika mycket med beroende som medberoende och de erbjuds exakt 

samma behandling enligt samma steg och lika behandlingslängd.  

 

Av de tre personer med beroende som vi intervjuat var det två av dem (Maria och Anna) som 

fått hjälp för sitt medberoende, medan den tredje (Eva) inte fått det. Maria och Anna hade 
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båda behandlats via öppenvården med hjälp av Minnesotamodellen (Socialstyrelsen, 2012), i 

den stad de bor i, samt sökt stöd via Al-Anon (http://al-anon.a.se/). Utöver det gick Anna i 

kognitiv beteendeterapi, medan Maria gått i en tillsammansgrupp med sin dotter samt andra 

grupper innan hon kände att det räckte med Al-Anon och öppenvården. Maria berättade att 

Al-Anon och öppenvården har varit hennes räddning, hon gick än idag på Al-Anon 

regelbundet, då hon menade att man tappar väldigt mycket om man börjar slarva med 

träffarna. Ett medberoende är inget som man någonsin blir helt frisk från menade hon, men 

det går framåt och blir bättre hela tiden.  

 

Eva som inte fått hjälp för sitt medberoende visste under tiden hon levde med den beroende 

personen inte var hon skulle vända sig och tänkte att man skulle lösa sådana problem själv 

inom familjen. Det var först när hennes son (i vuxen ålder) blev inskriven på ett 

behandlingshem för sitt alkoholberoende som hon för första gången stötte på begreppet 

medberoende. Där fick hon information om vad begreppet innebar, men valde att inte heller 

då söka hjälp eftersom hon inte längre kände behov av det. Eva levde sitt liv som Borovoy 

och Borovoy (2005) skulle kalla “den goda hustrun”. Hon valde att fortsätta sitt äktenskap 

trots de svårigheter det innebar.  

 

7.4 Livet vid tiden för intervjun 

Maria levde vid tiden för intervjun i en särborelation, med en beroende, som hon försökte ta 

sig ur. Anna levde  också en särborelation med den beroende hon varit medberoende till, men 

de var fortfarande tillsammans och trivdes bra med varandra idag, vilket Anna tänkte beror på 

att mannen idag är nykter och att de inte bor ihop. Evas man är idag avliden, men hon sa att 

hon och hennes man hade en bra relation innan han avled, trots att de skilt sig. Maria ansåg 

sig själv må bra idag, men att det fortfarande var kämpigt. Idag hade hon lärt sig att sätta 

gränser och våga säga nej, hon kände att hon idag tagit tillbaka kontrollen över sitt eget liv. 

Dock så menade hon att hon, likt en nykter alkoholist, aldrig kommer att bli helt frisk, man 

måste alltid fortsätta kämpa med sitt tillfrisknande, men det går framåt. Anna upplevde att 

hon idag lärt sig sätta gränser och ta hand om sig själv, göra saker hon själv mår bra av. Hon 

beskrev dock, likt Maria, att hon är som en nykter alkoholist och måste fortsätta kämpa med 

sitt tillfrisknande genom exempelvis Al-Anon (http://al-anon.a.se/), vilken också Maria 

besökte regelbundet. För Evas del, som inte gått någon behandling, hade tillfrisknandet skett 

genom att börja ett nytt liv med en ny man. Hon började må bättre när hon skilde sig från den 

beroende för att gifta om sig. Hennes strategier idag var att inte själv dricka så mycket 

alkohol och heller inte umgås i sådana kretsar. Enligt Beattie (2008/1989,1990) handlar ett 

tillfrisknande till stor del om att frigöra sig. Frigörelsen består i att släppa upptagenheten om 

den andra personen och lära sig att fokusera på sig själv och lära sig leva sitt eget liv istället 

för att kontrollera andras. Ibland kan man också, förutom psykiskt, även behöva frigöra sig 

fysiskt. Samtliga av de medberoende vi intervjuat har kämpat med frigörelse på olika sätt och 

det är också det som lett till deras tillfrisknande. De har lärt sig att ta hand om sig själva, 

släppa kontrollen och våga säga nej. 
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7.5 Resultatets slutsatser  

Våra slutsatser är att medberoende, trots att det baserar sig på subjektiva upplevelser, även 

kan medföra att medberoende personer agerar och mår på liknande sätt, till exempel så 

känner alla tre medberoende respondenter att deras sociala liv har påverkats negativt. 

Det har också visat sig genom intervjuerna att livet som medberoende kantas av många 

svårigheter, men att det går att ta sig ur det, att det finns hjälp att tillgå. Några av alternativen 

som finns är tolvstegsbehandling och minnesotamodellen. 

 

8. Diskussion 

När man googlar på medberoende får man många resultat. Det är ett ämne som det idag 

kommit att pratas mycket om, vilket i sig är väldigt bra. Numera låter man de medberoende 

synas och har insett att det är ett problem som involverar hela familjer, till skillnad från förut 

när man pratade om kvinnan som den enda kategorin för medberoende (Palmblad, 2012).  

 

Problemet med det man hittar bland sökresultaten, är att de medberoende beskrivs enligt en 

mängd olika kriterier, trots att det inte ens räknas som en diagnos. På samma sätt ser det ut i 

den litteratur som finns. Beattie (2008/1987, 1990), för att ta ett exempel, har i sin bok radat 

upp femton sidor med olika känslor och beteenden, av vilka man ska bedöma om man är 

medberoende eller ej. Av dessa femton sidor fyllda kan nog de flesta människor som mår 

dåligt känna igen sig, trots att de inte är medberoende. Frågan vi ställer oss är om detta är 

vetenskapligt försvarbart? Om alla människor kan identifiera sig som medberoende, lämnas 

ju de som verkligen behöver hjälp i skymundan. Vi fastnade därför lite vid de olika 

mätverktygen som upprättats kring medberoende och vi tänker oss att en framtida diagnos 

skulle kunna lösa många missuppfattningar. Med en diagnos tänker vi att många frågetecken 

skulle kunna rätas ut, en diagnos skulle kunna sålla bort de personer som inte lider av 

medberoende, utan kanske rent av en annan diagnos eller behöver hjälp med något annat. Till 

exempel så fann Hughes-Hammer, Martsolf och Zeller i sin studie ett samband mellan 

medberoende och depression. De är två “tillstånd” som liknar varandra väldigt mycket. 

 

Begreppet medberoende har kritiserats från många håll, men det har varit svårt att hitta 

originalkällor som tar upp detta. Det vi har hittat är författare som refererar till andra, men 

dessa andra har vi inte kunnat få tag på, vilket gjort att vi fått referera via författarna, som 

sekundärkällor. 

 

Vi anser att vi genom våra intervjuer fått svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

tycker att vi lyckades ge en bra bild över hur det kan vara att leva som medberoende, även 

om det såklart kan se ut på andra sätt också. Vi hade önskat intervjua fler medberoende 

personer, för att göra en mer omfattande bild över problemet, men det hade inte varit 

praktiskt genomförbart på den tid vi haft på oss. Istället tänker vi att de personer vi fått 

möjlighet att intervjua skiljer sig en del från varandra, i fråga om ålder och levnadssituation. 

Detta i sig har öppnat upp ögonen på oss för att medberoende inte behöver vara en viss 

person, i en viss ålder som levt ett visst liv. Det förekommer överallt, på olika sätt. Vi är 

också nöjda över de intervjuer vi gjort med behandlare, då dessa visat på att man kan arbeta 
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med medberoende på olika sätt, men ändå nå goda resultat.  

 

Sammanfattningsvis har vi genom våra resultat kommit fram till att medberoende är en 

komplicerad och svår situation att befinna sig i, samt att det bygger på subjektiva upplevelser, 

även om medberoende personer ofta känner och beter sig på liknande sätt. Våra resultat har 

visat på att medberoende är något vem som helst kan bli, även om forskningen menar på att 

personer med en komplicerad barndom är överrepresenterade. Eva är till exempel en av 

personerna som blivit medberoende trots en barndom utan problem. Medberoende kan vara 

något som ärvs, vilket vi ser på två av de tre medberoende personerna vi intervjuat där 

medberoendet härstammar från släkten. Vi kan dock inte dra en klar slutsats eftersom Eva 

skiljer sig från detta, då hon varken har beroende eller medberoende från sin barndom. 

Frigörelsen från medberoendet är också något som skiljer Maria, Eva och Anna från 

varandra. Maria och Eva valde att lämna sina partners, medan Anna stannade kvar, om än i 

en särborelation. Vi läste igenom våra resultat för att försöka hitta en förklaring till detta och 

kom fram till att Annas partner var den enda som tog tag i sitt beroende och dessutom 

stöttade Anna i sin behandling för medberoende. Anna och hennes partner arbetade som ett 

team, till skillnad från Maria och Eva, vars partners arbetade mot dem och inte såg 

problemen, varken hos sig själva eller dem. 

 

Slutligen tänker vi att, innan medberoende blir en diagnos, kommer det att vara svårt att dra 

några klara vetenskapliga slutsatser. Det är idag ett begrepp som bygger på subjektiva 

upplevelser ännu inte forskats nog mycket på. Medberoende innebär enligt oss någonting 

man har, inte någonting man är.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Informationsblad 

 

Hej! 

 

Vi heter Madeleine Wimmerfjäll och Jennifer Lundström. Vi studerar till socionom vid Umeå 

universitet och gör just nu termin 6 där vi skriver vårt examensarbete. 

 

Vårt examensarbete handlar om att studera livet som medberoende till en person med 

alkoholberoende. Syftet med arbetet är att ta reda på vad det kan innebära att leva som 

medberoende samt vilka svårigheter det medför i det dagliga livet. Vi vill också jämföra 

synen på medberoende mellan de som behandlar och de medberoende själva. 

 

För att Du som intervjuperson ska känna dig säker i att delta i vår studie kommer vi att 

förhålla oss till nedanstående etiska aspekter som säkerställer ett anonymt deltagande. 

 

Informationskravet 

Handlar om att vi som intervjuar ska delge dig som deltagare tydlig information om vad vår 

studie innebär, vilket syfte vi har med studien samt vilka moment som kommer att ingå i 

studien. Du som blir intervjuad ska även veta att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 

när som helst välja att avbryta intervjun eller avbryta din medverkan. Vill du avbryta din 

medverkan ska detta ske 2 veckor innan publicering, vilket är den 7/4. 

 

Våra kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet. Till oss kan du också höra av dig om du 

har några frågor angående studien. 

 

De stora moment som ingår i studien är: 

- Datainsamling (via litteratur och aktuell forskning kring ämnet alkoholmissbruk och 

medberoende) 

- Intervjuer (med både behandlare och medberoende) 

- Bearbetning av material (från intervjuer via transkribering och analysering) 

- Analys och resultat (där vi jämför mot forskning och den data vi fått från våra 

intervjuer) 

- Kopia skickas innan publicering (kopia av vår studie skickas den 1/4 och därefter har 

du en vecka på dig att kolla igenom materialet för att komma med synpunkter) 

- Arbetet publiceras via universitetets databas 

 

Samtyckeskravet 

Du som blir intervjuad ska ge både muntligt och skriftligt samtycke gällande medverkan i vår 

studie, för att säkerställa att du själv har valt att medverka. 
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Konfidentialitetskravet 

De uppgifter som vi inhämtar från våra intervjuer kommer att tas om hand med största 

försiktighet. Det är bara vi som kommer att ta del av informationen och när vi transkriberat 

intervjuerna med hjälp av ljudupptagning kommer inspelningarna att raderas. 

 

Nyttjandekravet 

Den informationen som du delar med dig av till oss kommer att avidentifieras, bearbetas och 

publiceras som en del av vårt färdiga arbete, som kommer att publiceras i en databas, som 

Umeå universitet tillhandahåller. 

 

 

Ca två veckor innan vi skickar in arbetet kommer vi att skicka en kopia till dig via email. Där 

har du möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar. Du har fram till 7/4 tid att svara. 

Om du inte har hört av dig innan dess kommer vi att publicera arbetet. 

  

När vi talar om anonymt deltagande menar vi att vi inte kommer att nämna några namn i det 

färdiga arbetet. Vi kommer heller inte att delge exakt ålder, vilket behandlingscentrum det 

gäller eller i vilken stad vi gör studien i. 

 

För att göra studien så tydlig som möjligt kommer vi att behöva spela in ljud under samtalen, 

för att sedan transkribera, det vill säga att skriva ut intervjun från tal till skrift. Detta gör vi 

för att vi inte vill riskera att missa viktiga bitar i intervjun och/eller förstå svaren på fel sätt. 

 

Vi skulle även behöva veta om det är okej att använda oss av citat från intervjuerna, för att 

göra studien mer “levande”. Dessa citat kommer att vara avidentifierade. 

 

Härmed är jag införstådd med vad studien innebär, att mitt deltagande är frivilligt (och jag 

kan hoppa av fram till 2 veckor innan publicering, sista dagen att hoppa av är 7/4, om jag 

ångrar mig). 

  

Underskrift deltagare: ________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________________ 

 

Email: _____________________________________________________________________ 

  

Datum: ____________________________________________________________________ 

  

Får vi använda oss av avidentifierade citat?                   [  ] Ja         [  ] Nej 

  

 

Underskrift intervjuare: _______________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Email: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Madeleine Wimmerfjäll                                                                 Jennifer Lundström 

073 097 20 93                                                                                   070 281 08 71 

madeleine.wimmerfjall@hotmail.com                                          jaja.lu@hotmail.com 

mailto:jaja.lu@hotmail.com
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10.2 Intervjumall medberoende 

 

Bakgrund 

● Födelseår? 

● Civilstånd? 

● Barn? 

● Yrke? Varför? 

 

Inledande fråga 

● Vet du vad ett medberoende innebär? 

● Vad tänker du på när du hör ordet alkohol? Vilka känslor är det förenat med för dig? 

 

Barndom 

● Har det funnits alkoholberoende kring dig under din barndom? Om ja, tror du detta 

har påverkat senare relationer med partners/ kompisar? 

● Vad tänkte du om alkohol som barn? Vilka känslor var det förenat med - rädsla, 

ångest, ilska etc? 

● Om det funnits någon med alkoholberoende i din barndom - finns denna person kvar 

idag och vad har ni för relation? 

● Hur har ditt eget drickande sett ut från tonår (när du eventuellt började dricka?) fram 

tills idag. Upplever du att du själv haft ett riskfyllt drickande? 

 

Medberoendet 

● Hur var det att leva tillsammans med en beroende person? Känslor, tankar 

● Hur började du märka att din partner var på väg in i ett beroende? Tecken exempelvis 

● Hur förändrades vardagen efter att beroendet blivit ett faktum? Hur såg det ut innan? 

● Har ditt sociala liv påverkats av att leva med en beroende? Blev det förändrat i takt 

med att alkoholberoendet tilltog? Hur? 

● Visste du vad ett medberoende innebar innan din familjemedlem blev sjuk? 

● Förändrades du mycket som person i takt med att beroendet tilltog? Hur var du innan? 

ex beskriv med några ord 

● Märkte anhöriga/ kollegor på arbetet att det var något som inte stod rätt till? 

● Hur försökte du påverka din partner? (att sluta dricka/ söka hjälp etc) 

● Har du haft förhållanden utan ett alkoholberoende innan det nuvarande? 

● Kunde din partner beteende förändras kring högtider? Blev det mer alkohol? 

  

Vägen ur medberoendet 

● Vad var det som gjorde att du tog steget att söka hjälp? 

● Hur reagerade din partner när du tog upp att ni behövde söka hjälp? 

● Vad erbjöds ni för hjälp? Hur lång tid tog behandlingen? 

● Fick du som medberoende den hjälp du behövde? Hade du önskat något annat? 

● Fick du bra och tydlig information kring din partners beroende och ditt eget 

medberoende? 
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Nuvarande situation 

● Hur ser ditt liv ut idag? Brukar du alkohol? 

● Lever du tillsammans med den beroende idag? Om inte, hur ser eran kontakt ut? 

● Om du inte lever med personen idag, har livet förändrats sedan du blev själv? 
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10.3 Intervjumall behandlare 

 

Bakgrund 

●  Födelseår? 

● Yrke? 

● Civilstånd? 

 

Inledande fråga 

● Vad tänker du på när du hör ordet alkohol? Vilka känslor är det förenat med för dig? 

 

Arbetssituation 

 

● Berätta om eran verksamhet      

● Vad är din befattning? 

● Varför valde du att börja arbeta med detta? (Eventuella följdfrågor) 

● Hur länge har du arbetat med beroendefrågor? 

● Tycker du att alkoholberoendet har förändrats över tid? Har det blivit mer utbrett eller 

tycker du att alkoholmissbruket blivit mindre bland befolkningen? Varför? 

 

Medberoende 

● Vad tänker du när du hör ordet medberoende? Vilka känslor är det förenat med för 

dig? 

● Hur skulle du beskriva den typiska medberoende personen? 

● Vilka åldrar är vanligast? Varför? 

● Män eller kvinnor? Varför- tankar 

● Tror du att man kan leva med en missbrukare utan att bli medberoende? 

 

Behandling 

 

● Vilken hjälp erbjuder ni personer med medberoende? Vilka metoder? Ev följdfrågor 

● Finns det något samarbete med frivilligorganisationer? Typ Al- Anon, AA. 

● Tycker du att den hjälp som medberoende erbjuds är tillräcklig eller saknas något? 

 

● Frågor? 

 


