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Flykten från sig själv i jakten på 
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- Klivet in och klivet ut ur medberoendets gastkramande famn.  
 
- The step in and out of codependence strangling arms. 

Författare/Author: Julia Rosati Örsell  

Sammanfattning/Abstract  

Uppsatsen syftar dels till att försöka nå en djupare kunskap om medberoende som begrepp men 

undersöker även hur medberoendet kan förstås samt förklaras från en medberoendes eget perspektiv. 

Vidare undersöks också på vilket sätt tolvstegsprogrammet kan förstås som en fungerande 

behandlingsmetod för medberoende, varför samtliga intervjupersoner aktivt deltar samt verkar i en 

tolvstegsgemenskap för anhöriga till missbrukare. Studiens resultat presenterar olika typer av uttryck 

samt symptom som verkar framträdande för medberoende och knyter även an dessa till dels varandra 

och dels till varför samt hur tolvstegsprogrammet kan verka förebyggande mot dessa. Slutligen 

diskuteras även hur medberoende samt tillfrisknandet i tolvstegsprogrammet kan förklaras med hjälp 

av anknytningsteorin samt en sociokulturell teori om ett relationellt själv. 

 

This essay partly refers to trying to reach a deeper understanding of codependency as a construct but 

also examines how codependency can be understood and explained from a codependents own 

perspective. The essay also examines in what way the twelve step program can be perceived as an 

effective treatment method for codependency, why all the interviews were taken with people who are 

active participants in a twelve step program for family and friends of an addict. The study’s result 

represents different kind of expressions and symptoms that seems most significant for codependency 

and partly attach these to each other but partly also examines how and why the twelve step program 

can prevent these. Finally it’s also discussed how codependency and the recovery by participating in 

the twelve step program can be explained with the help from the attachment theory and a sociocultural 

theory about a relational self. 

 

Nyckelord/Keywords  
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Tack! 

Ett stort tack till samtliga intervjudeltagare för er delaktighet och öppenhet, och inte minst, för ert mod 

att dela med er av både personliga erfarenheter, upplevelser samt lärdomar. Utan ert bidrag hade denna 

studie inte varit möjlig att genomföra och förhoppningsvis leder den till större kunskap samt fler 

möjligheter att nå ut till de anhöriga som fortfarande lider. 
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Inledning 

 
 

Vår lojalitet och önskan om att våra män skulle hålla huvudet högt och bli som andra män har gett 

upphov till alla slags besvärliga situationer. Vi har varit osjälviska och självuppoffrande. Vi har 

berättat otaliga lögner för att rädda vår stolthet och våra mäns rykte. Vi har bönat och bett, och vi har 

varit tålmodiga. Vi har ilsket slagit omkring oss. Vi har rymt. Vi har varit hysteriska. Vi har varit 

skräckslagna. Vi har sökt medkänsla. Vi har hämnats genom att ha kärleksaffärer med andra män. 

Många kvällar har våra hem förvandlats till slagfält. På morgonen har vi kysst varandra och 

försonats. Våra vänner har rått oss att överge våra män, och vi har gjort det – bara för att vara tillbaka 

efter en kort tid och hoppas, alltid hoppas. Våra män har svurit högtidliga eder och försäkrat att de var 

färdiga med alkoholen för alltid. Vi har trott på dem när ingen annan kunde eller ville. Sedan – efter 

dagar, veckor eller månader – ett nytt återfall. 

 
(Anonyma Alkoholister, 2011, s. 124) 

 

 

I Sverige idag beräknas ca 1 miljon människor lida av en beroendesjukdom. Det kan exempelvis 

handla om narkotika, alkohol, spel eller sex (ibland flera av dem kombinerade) som personen 

utvecklat ett sjukligt beroende till. I dagens samhälle har ett flertal beroenden blivit legitimerade att 

betrakta som en sjukdom, vilket har medfört att olika typer av behandlingar har subventionerats samt 

inrättats i form av medicinska läkemedel, öppenvårdsprogram och behandlingshem.  

Regeringens missbruksutredning (SOU, 2011) beräknar att 13% (ca 1.000.000 människor vol1) av den 

svenska befolkningen för närvarande har en riskabel alkoholkonsumtion, varav 10,3% (ca 780.000 

människor vol2) klassas som beroende. Man beräknar även att antalet personer med ett tungt 

alkoholmissbruk har ökat med ca 10% det senaste årtiondet, liksom antalet misstänkta för 

narkotikabrott har ökat från 10.000 fall år 2000 till 25.000 fall år 2014. Idag beräknas ca 77.000 

människor använda narkotika regelbundet, 65.000 människor befinna sig i ett läkemedelsberoende 

samt ytterligare 165.000 människor lida av ett spelmissbruk (varav ytterligare 5% av befolkningen 

bedöms befinna sig i riskzon) (SOU, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2013a; Folkhälsomyndigheten 

2012). Dock bör man vara medveten om att det sannolikt även finns ett mörkertal i flera av dessa 

siffror eftersom de personer som hittills inte har varit i kontakt med exempelvis kriminalvården, 

psykiatrin eller beroendevården sannolikt är okända för de statistiska mätningarna.  

 

Folkhälsomyndighetens utredningar (2013b) visar även på att det ofta finns ett samband mellan 

psykisk ohälsa och narkotikabruk samt ett starkt samband mellan narkotikabruk och sociala problem 

så som hemlöshet, arbetslöshet och kriminalitet, vilket även regeringens missbruksutredning (SOU, 

2011) stödjer då den presenterar alkoholmissbrukets sociala konsekvenser i form av rattfylleri, 

kriminalitet och våldsbrott. Sammanfattningsvis styrker alltså dessa utredningar antagandet om att den 

drabbade inte enbart lider av ett beroende utan kan i de flesta fall även lida av psykisk ohälsa, samt att 

beroendet i sig orsakar sociala konsekvenser för personen själv, personerna runt omkring samt 

samhället i stort. Med problematiken ovan som facit tenderar fokus mestadels att ligga på den som är 

beroende samt på att samla ihop diverse stöd- och vårdinsatser för att personen ska rehabiliteras på 

bästa möjliga sätt. Detta kan både innebära frivillig vård, men även tvångsvård i form av LPT (Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare) vid de fall personen bedöms 

vara en fara för sitt eget eller annans liv men inte själv vill ha vård (SOU, 2011).  
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Med detta sagt så vill jag nu belysa det som min studie ska komma att handla om, nämligen de 

anhöriga och närstående till de ovanstående beroendepersoner som antingen har inkluderats i 

regeringens missbruksutredning eller som fortfarande befinner sig i ett oupptäckt missbruk. Dessa 

anhöriga har under lång tid sällan tilldelats någon större roll eller uppmärksamhet från vare sig 

samhället eller från sig själva, men har under senaste årtionden ofta kommit att omnämnas som en 

grupp med stor risk att utveckla medberoende. Till de 1 miljon människor som idag lider av minst en 

beroendesjukdom i Sverige beräknar man att ca 4 miljoner människor på olika sätt, i olika grad, 

drabbas på grund av att de är anhöriga till dem. Trots siffrans stora omfattning, vilken motsvarar näst 

intill halva Sveriges befolkning, så är kunskapen om medberoende samt hjälpinsatserna till de 

anhöriga ofta bristfällig (Söderling, 2002; Woititz, 2002). Under hösten 2014 gjordes exempelvis ett 

reportage om medberoende av Aftonbladet som bland annat granskade 290 av Sveriges kommuners 

rutiner för, samt stöd till, anhöriga till missbrukare. Deras rapport visade att 169 av dessa kommuner 

saknade länk till anhörigorganisationer på sin hemsida, 76 stycken hade ingen samordning mellan 

missbruk och våld mot närstående och 96 respektive 90 kommuner saknade rutiner för att erbjuda stöd 

till barn respektive vuxna anhöriga till personer med missbruksproblem (Tagesson, 2014, 22 

september). 

 

I regeringens missbruksutredning finner man, i förhållande till utredningens omfattning som helhet, 

uppseendeväckande lite information om samt redogörelser för de anhörigas utsatta position och behov 

av eget stöd. Det som nämns är att ”… anhöriga anser att de inte får det bemötande av personalen 

inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som de anser sig ha rätt att förvänta sig. Många vittnar 

om en moraliserande attityd hos personalen …” (SOU, 2011:35, vol. 1, s. 186). I andra delen av 

samma utredning belystes de anhöriga en aning mer, dock oftast med den beroendes behov som fokus: 

”[a]tt involvera anhöriga i patientens behandling ger positivt resultat för den närstående och det 

förefaller också möjligt att via intervention enbart riktad till partnern få effekter på klientens 

konsumtion” (SOU, 2011:35, vol. 2, s. 216) samt ”… att den enskilde och, om den enskilde så önskar, 

anhöriga ska ges information om sjukdomen och relaterade problem samt tillgängliga 

behandlingsalternativ” (a.a., s. 300). Man konstaterar alltså att den närstående kan gynnas av att bli 

inkluderad i behandlingen samt att en intervention riktad till den anhörige kan ge positiva effekter på 

den beroendes konsumtion. Vidare menar man att de anhöriga kan ges information om både 

sjukdomen, relaterade problem samt behandlingsalternativ ifall patienten/klienten så önskar. Man kan 

uppfatta detta som att de anhöriga nämns i relation till vad som är i fokus – missbrukaren - och inte 

som egna individer i behov av eget stöd och behandling. Detta kan sorgligt nog relateras till samt 

spegla just en del av kärnan i medberoendeproblematiken - att man som medberoende sällan fokuserar 

på sina egna behov utan istället sätter den beroendes behov i primär fokus. Slutligen nämner 

utredningen att ”för anhöriga finns 12-stegsinspirerade grupper i form av Al-anon, och Al-anon Vuxna 

Barn” (a.a., s. 871), vilkas gemenskaper har kommit att bli inspirationskällan för denna studie. 
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Bakgrund 
 

I denna del avser jag att redogöra lite närmare för själva medberoendebegreppets innehåll och 

innebörd samt att presentera och demonstrera hur olika perspektiv kan intas för att vidare 

betrakta detta tillstånd, och på så vis även påvisa dess komplexitet. Vidare redogör jag kort för 

12-stegs programmets historia, struktur samt ger även en kortare förklaring på dess praktiska 

innehåll och utövande.  

 

Att definiera medberoende 

 

Medberoende som begrepp kommer från engelskans codependency och kom till Sverige i slutet på 70-

talet. Begreppet kan betraktas som ett praxisbegrepp, dvs. att användningen för begreppet utformas 

efter vad som anses brukligt samt efter vilken nytta man har av att använda det (Beattie, 2008; 

Hellsten, 1998; Iverus, 2008; Söderling, 2002). Att begreppet utformats erbjuder en förenkling med att 

förmedla och förena problematikerna som utgör själva begreppets innehåll, vilket dock kräver att 

begreppet också tilldelas ett relevant innehåll baserat på sunda erfarenheter och kunskaper samt ett 

tillförlitligt handlingsprogram (varför vidare utredning av begreppet än så länge kan anses vara av stor 

relevans). Själva begreppet medberoende har även problematiserats av vissa då det lätt ger 

uppfattningen att den medberoende lider av en beroendesjukdom, vilket ofta är missvisande men även 

irrelevant för själva medberoendets problematik i sig självt (Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Söderling, 

2002). Dock finns det mycket som tyder på att många personer som lider av en beroendesjukdom i 

grunden även lider av ett medberoende, vilket tyder på att medberoendetillståndet på sikt kan leda till 

att en individ även utvecklar ett beroende (Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Woititz, 2002).  

 

Medberoende är ett begrepp som huvudsakligen har utformats för att beskriva de personlighetsdrag 

samt beteendemönster anhöriga och närstående kan utveckla i samband med en relation till en person 

med beroendeproblematik eller annan dysfunktion. Alltså är inte alla anhöriga automatiskt 

medberoende, utan det är snarare en anhörigs tanke- och beteendemönster som kan identifieras som 

mer eller mindre medberoende (Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Söderling, 2002). Att vara medberoende 

är alltså inte en identitet eller något som automatiskt tillskrivs en person som är anhörig utan begreppet 

beskriver snarare ett mentalt och fysiskt tillstånd som kan utvecklas hos en anhörig till någon som är 

beroende eller uppvisar annan dysfunktion. Tommy Hellsten (1998) skriver exempelvis "Medberoende 

är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en 

mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin 

personlighet, utan anpassar sig till den" (a.a., s. 53). Även Lars Söderling (2002) beskriver hur 

medberoende kan utvecklas i takt med att individen anpassar sig efter en viss företeelse som ett led i 

försök att undvika konflikter, vilket dock oftast resulterar i att det onormala blir allt mer normalt samt 

att ”[m]an tappar fotfästet och sina referenspunkter. Värderingar håller inte, tilliten vacklar, marken 

glider undan och man börjar tvivla på sig själv” (a.a., s. 102). Melody Beattie (2008) väljer att 

specificera själva beteendet ytterligare och definierar det som ”[e]n 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” (a.a., s. 48).  

Jag anser att dessa tre definitioner fungerar som viktiga komplement för varandra samt belyser tre 

likvärdigt betydelsefulla perspektiv för att kunna förstå medberoende i sin helhet. Den första 

definitionen intar perspektivet av att förklara själva medberoendets orsak, den andra definitionen 

försöker istället kort gestalta de inre mentala processerna som sker inom individen som följd av 
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medberoendets utveckling medan den tredje definitionen söker att åskådliggöra hur detta kan komma 

till uttryck i den mellanmänskliga relationen. Dessa tre perspektiv anser jag sammanfattar 

medberoendets tre viktigaste hörnstenar varför det kan vara fruktbart att identifiera samt beskriva 

medberoende både som en självständig process, en psykologisk process samt en relationell process, 

där alla tre kontinuerligt samverkar med varandra. 

 

Medberoende som sjukdomsbegrepp 

 

I dagens läge råder ingen enighet kring ifall medberoende bör betraktas som en sjukdom då det i 

nuläget är svårt att fastställa dess symptom samt enas kring vad som bör räknas in som ett symptom 

eller inte. Till detta hör även svårigheten att finna en klar definition av själva begreppet samt dess 

innebörd, vilket många författare belyser i litteraturen (Beattie, 2008; Hellsten, 1998; Söderling, 

2002). Detta tyder på att vidare forskning av medberoende som begrepp samt dess innehåll är av stor 

vikt för att kunna utreda frågan ytterligare samt öka kunskapen kring hur det vidare kan och bör 

bemötas. Några av de argument som dock stödjer uppfattningen att definiera medberoende som en 

sjukdom är att det är progressivt, att det utvecklar vanemässiga tanke- och beteendemönstren som 

verkar självförgörande för individen samt att det tenderar att ta sjukliga volymer i sina uttryck både 

fysiskt samt mentalt (Beattie, 2008; Iverus, 2008; Söderling, 2002). Dock kvarstår som sagt problemet 

i att avgöra vad gränsen går för ett sjukligt medberoende, vem som ska avgöra detta samt vilka 

specifika kriterier som ska uppfyllas.  

 

Det finns mycket i litteraturen som talar för att oavsett om medberoende vidare ska klassas som en 

sjukdom eller inte, så bör kunskapen om tillståndet utvidgas inom hälso- och sjukvården. I litteraturen 

belyser samt redogör man för ett flertal psykiska och fysiska symptom som personer som lider av 

medberoende kan drabbas av, det här är några av dem: depression, ångest, matsmältningsproblem, 

ökad/minskad matlust, trötthet, aggressionsproblem, utbrändhet, högt blodtryck, rygg- och nackbesvär, 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och infektioner. Hos personer som redan har en ökad 

psykisk sårbarhet förekommer även psykoser eller självmordstankar som symptom (Beattie, 2008; 

Hellsten, 1998; Iverus, 2008; Söderling, 2002). Slår man ihop dessa symptom med exempelvis antalet 

anhöriga till personer med ett beroende i Sverige så är det inte helt obefogat att anta att det med stor 

sannolikhet idag finns en relativt stor och utspridd patientgrupp inom hälso- och sjukvården som lider 

av medberoende, och som utreds samt behandlas för sina olika symptom men där dess grundorsak 

varken upptäcks av dem själva eller av den behandlande sjukvårdspersonalen (Söderling, 2002).  

 

Vem blir medberoende? 

 

Vem som blir medberoende finns det inga färdiga svar på, dock är det mycket som tyder på att svaret 

med stor sannolikhet skulle vara alla människor. Däremot kan det vara befogat att argumentera för att 

olika människor löper olika stor risk att utveckla ett sådant beteende- och tankemönster, där faktorer 

som ålder, personlighetsdrag, självkänsla och självbild kan spela in. Detta innebär att medberoende 

inte på något sätt utmärker sig hos mentalt svaga eller ointelligenta personer, vilket lätt kan bli en 

generell slutsats hos den oerfarne, utan istället bör tillståndet betraktas som mycket mer komplext än 

så. Faktum är att förmågan att finna både kreativa bortförklaringar samt förklaringar stiger med 

intelligenskvoten, vilket är en förmåga som även associeras som en av medberoendets särdrag 

(Söderling, 2002). Däremot finns det mer typiska fall än andra, där flera författare hänvisar tillbaka till 

familjekonstellationen som generellt verkar behandlas som en värdefull källa för att identifiera 

medberoendets kärna, vilket vidare kan göra det fruktbart att betrakta medberoende som en 

familjesjukdom (Hellsten, 1998; Iverus, 2008; Söderling, 2002; Woititz, 2002).  
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Vem kan man bli medberoende till? 

 

Att definiera ifall man själv eller någon annan är medberoende innebär att fokus väldigt lätt hamnar på 

personen som man själv eller någon annan skulle vara medberoende till. Dock är medberoendet ett 

tillstånd som lever inom individen själv och som verkar oberoende av vem den andra personen 

egentligen är. Man kan exempelvis vara medberoende till ett barn, till en arbetskollega, till en patient, 

till en släkting, till någon som är mentalt eller fysiskt sjuk, till någon med alkoholism eller till en 

person som endast känner sig lite deprimerad ibland (Beattie, 2008; Iverus, 2008; Söderling, 2002).  

Svaret ligger alltså egentligen inte hos den andra personen, utan ”[d]et ligger i oss själva, i de sätt på 

vilka vi har låtit andra människors beteende påverka oss och de sätt på vilka vi försöker påverka 

dem…” (Beattie, 2008, s. 48). På så vis kan man möjligtvis sammanfatta det hela med att säga att 

medberoendet kommer till uttryck i relationen med andra människor, men att det samtidigt existerar 

som ett självständigt mentalt tillstånd inom individen som härskar oavsett människorna som personen 

omges av. Med det sagt så innebär inte detta att själva medberoendets beteende- och tankemönster har 

uppstått ur ingenting, utan det kan exempelvis vara en anpassningsreaktion på specifika händelser eller 

omständigheter från barndomen som sedan följt med personen in i vuxenlivet och som fortfarande styr 

han eller hennes beteende på olika sätt i nuet (Beattie, 2008; Hellsten, 1998). 

 

Tolvstegsprogrammets historia och innehåll 

 

Anonyma Alkoholister 

 

Anonyma Alkoholister, som jag vidare kommer att kalla ”AA”, startades 1935 i Ohio, USA, och blev 

den första officiella gemenskapen och självhjälpsgruppen i världen som riktade sig till personer med 

någon form av beroendeproblematik. Gruppen startades av två män vid namn Bill och Bob, varav båda 

bedömdes vara hopplösa alkoholister. Detta blev startskottet för AA och de kommande fyra åren 

spreds gemenskapen till ytterligare två städer i USA som tillsammans kom att bestå av ca 100 nyktra 

alkoholister. År 1939 skrev Bill grundtexten till boken som kom att kallas Alcoholics Anonymous 

(Anonyma Alkoholister) vilken förklarade AA:s filosofi och metoder, vars kärna utformats till det vi 

idag identifierar som de Tolv Stegen (http://www.aa.se).  

 

Al-Anons uppkomst  

 

Efter Bills nykterhet upptäckte hans fru Louis att hon fortfarande led samt hade svårt att finna sinnesro 

trots att hennes man inte längre var aktiv i sin alkoholism. Hon började fokusera på sin egen attityd 

och beteende och upptäckte en inre tomhet växa i samband med att Bill inte längre behövde hennes 

omhändertagande på samma sätt som innan. Hon kände även en svartsjuka mot AA som tog upp så 

mycket av deras gemensamma tid. I takt med att AA växte etablerade dock Louis en vänskap med 

Bobs fru Annie, och tillsammans började de följa med sina makar på AA möten runt om i landet för att 

tala med fruarna till de män som besökte gemenskapen. De började sakta praktisera AA:s 

tolvstegsprogram, fick fler och fler besökare och slutligen år 1951, efter att hittills ha registrerat 

grupperna under AA, beslutade Louis sig för att starta en egen gemenskap, vilken kom att kallas ”Al-

Anon Familjegrupper”. År 1957 startade man ytterligare en gemenskap vid namn Alateen som riktade 

sig till anhöriga tonåringar. Även om man redan under 60-talet hörde talas om Al-Anon i Sverige, 

registrerades inte den första gruppen förrän år 1976. Spridningen av gruppen skedde dock egentligen 

inte förrän på 80-talet och idag beräknar man att det finns ca 100 grupper utspridda i Sverige 

(http://www.al-anon.se). Även andra tolvstegsgrupper har tillkommit i Sverige under åren och numera 

http://www.aa.se/
http://www.al-anon.se/
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finns även gemenskaper som ACA (Adult Children Of Alcoholics), CoDA (Co-Dependent 

Anonymous) samt Co-Anon för anhöriga att vända sig till. (För närmare beskrivning av Al-Anons 

principer samt syfte, se bilaga 2) 

 

De Tolv Stegen 

 

De Tolv Stegen är idag utspridda i en mängd olika typer av gemenskaper riktade till människor med 

olika typer av problematik, där de dock alltid tjänar för samma syfte - ett eget personligt tillfrisknande. 

Till en begränsad del omformuleras texten i stegen för att den bättre ska platsa för gemenskapens 

ämnesområde, dock är att alltid budskapet i samt praktiserandet av de Tolv Stegen densamma. Jag 

tänker nedanför redogöra för hur de Tolv Stegen formuleras enligt Al-Anons principer, vilken alltså 

kan bedömas som snarlik andra gemenskaper som använder sig av de Tolv Stegen. För att förtydliga 

innebörden av varje steg har jag även valt att omformulera dem enligt Lars Söderlings (2002) tolkning, 

och på så vis följer alltså två versioner, varav den första är den officiella: 

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga. 

2. Vi kom att tro att en makt större än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning på alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att 

gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor personligen, så långt det var oss möjligt, utom då det 

skada dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte i bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud sådan vi 

uppfattade honom, varvid vi endast bad om att få lära känna hans vilja med oss och få styrka 

att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra 

detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter  

(http://www.al-anon.se).  

 

Lars Söderlings (2002) översättning på de Tolv Stegen: 

 

1. Jag inser att jag inte klarar mig själv. Jag har tappat kontrollen. 

2. Jag tror att någon annan kan hjälpa mig att återfå kontrollen över mitt liv och mitt förnuft. 

3. Jag är beredd att förbehållslöst och med tillit ta emot denna hjälp. 

4. Jag vill ärligt och öppet rannsaka mig själv för att se hurdan jag är och vad jag behöver 

förändra. 

5. Jag redovisar öppet för en förtrogen vad jag kommit fram till. 

6. Jag bestämmer mig för att påbörja en förändring. 

7. Jag ber om hjälp med förändringen och är beredd att följa de råd jag får. 

http://www.al-anon.se/


10 

 

8. Jag försöker klarlägga vilka skador mitt beteende orsakat andra människor och är beredd att 

gottgöra dem på lämpligt sätt. 

9. Jag gör rätt för mig så gott jag kan utan att ställa till ny skada. 

10. Jag fortsätter att konstruktivt iaktta mig själv och rättar mig genast när jag ser att jag gör fel. 

11. Jag fortsätter att försöka tillväxa andligen. 

12. Jag försöker tillämpa mina erfarenheter i alla situationer och förmedlar dem till andra när jag 

känner mig stark nog   

 (a.a., s. 151-152) 

 

Ur de Tolv Stegen samt AA:s erfarenheter utvecklades en behandlingsmodell som vanligtvis kallas 

Minnesotamodellen. Denna kom till Sverige under mitten av 80-talet men är, än så länge, fortfarande 

inte speciellt känd inom den offentliga sjukvården (Söderling, 2002). Bestämmelser kring behandling 

av alkoholism samt andra beroenden fattas inte heller av sjukvården i Sverige utan istället tas besluten 

av socialtjänsten, vilket kan ses som en nackdel då de som av olika skäl inte vill blanda in de sociala 

myndigheterna därför inte heller får någon vård (Iverus, 2008; Söderling, 2002). Lars Söderling 

poängterar bland annat att ”[a]lkoholism kan därför sägas vara den enda dödliga sjukdom som inte 

sorterar under sjukvården” samt att detta ytterligare visar på ”bristen på helhetssyn i samhället” 

(Söderling, 2002, s. 152).  

 

Tolvstegsprogrammet – ett handlingsprogram 

 

I denna studie återknyter en del av intervjumaterialet och resultatet till de olika stegens konkreta 

innehåll, varför jag nu kort tänker återge vad frasen ”att arbeta i stegen” egentligen innebär i praktiken. 

Till hjälp har jag använt mig av Gorskis (2000) redogörelser, som dock är anpassad efter AA:s 

utformning, varför jag även kompletterar med redogörelser ur Al-Anons Tolv Stegs bok (2006) samt 

konkret information från aktiva sponsorer i tolvstegsgrupper för medberoende. I samtliga steg 

tillkommer läsning av valda delar ur boken Anonyma Alkoholister, varför jag inte nämner denna del i 

min följande redogörelse. 

 

Steg 1 handlar om erkännande. Man behöver alltså erkänna att ens medberoende orsakat problem i ens 

liv, att man inte längre har kontroll över sitt eget beteende i relation till den som missbrukar och att ens 

liv har blivit ohanterligt. Man behöver även erkänna att man är maktlös inför den andras beroende och 

sitt eget beteende. Sponsiren introduceras för sinnesrobönen (Se bilaga 1) samt börjar skriva dagbok.  

 

Steg 2 innebär att upprätta en tro på en kraft större än en själv som man kan relatera till och sätta sin 

tillit till och som man tror kan hjälpa en att återfå sitt förstånd samt befria en från de tanke- och 

beteendemönster som formats ur medberoendet.  

 

Steg 3 handlar om att börja acceptera hjälpen utifrån samt ha tillit till sin högre makt och på så vis 

börja släppa taget om situationer och personer man inte med egen kraft kan råda över eller kontrollera. 

Sponsiren introduceras för tredjestegsbönen (Se bilaga 1).  

 

Steg 4 startas med en personlig inventering som innefattar att sponsiren fyller i tre olika listor som 

belyser harm mot personer/organisationer, rädslor samt sexuella relationer. Dessa redovisas samt 

bearbetas tillsammans med sponsoren. Sponsiren introduceras även till bland annat harmbönen (Se 

bilaga 1).  
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Steg 5 utmärks av att sponsiren skriver sin livshistoria med hjälp av den kunskap som man fått samt de 

insikter som uppkommit under steg 4, och som sedan redovisas för en person man litar på, exempelvis 

sin sponsor.  

 

Steg 6 innebär att identifiera sina egna personliga brister, som i sig oftast ger en viss form av 

välbefinnande men som även leder till problem. Man ser sedan över vilka av dessa personliga brister 

man är villig att avlägsna samt låta ens högre makt hjälpa en att göra sig av med.  

 

Steg 7 överlämnas dessa karaktärsfel till ens högre makt, vilket innebär att man vill få dem avlägsnade 

med hjälp av sin högre makt. Man ber även sjundestegsstegsbönen (Se bilaga 1). 

 

Steg 8 uppmanar sponsiren att göra upp en lista på alla personer, företag eller institutioner man har 

betett sig illa mot samt är beredd att gottgöra på ett lämpligt sätt som inte skadar vederbörande eller en 

annan medmänniska. 

 

Steg 9 innebär att gå till handling och påbörja gottgörelserna som står på listan. 

 

Steg 10 uppmanar till en daglig inventering där sponsiren fortsätter se över sina personliga brister samt 

ber om hjälp att få dem avlägsnade, vilket ofta främst beskrivs som att leva i steg 4,5, 6, 7, 8 och 9, en 

dag i taget. Sponsiren för nu både dagbok samt lämnar in en daglig inventering till sin sponsor som 

bland annat belyser harm, rädslor och själviskhet som uppstått under dagen samt egna tankar på hur 

dessa känslor samt situationer kan hanteras på ett sätt som främjar till sinnesro. 

 

Steg11 handlar om att utveckla sin andlighet samt sin medvetna relation till sin högre makt med hjälp 

av att praktisera böner och meditation, där man övar på sin sinnesnärvaro, fokus på samt kontakten 

med de egna känslorna. 

 

Steg 12 innebär en strävan att praktisera Tolv stegsprogrammets principer i sitt dagliga liv, föra 

budskapet vidare om tillfrisknande till andra medberoende, göra service på möten genom att 

öppna/stänga lokalen, koka kaffe m.m. samt att sponsra andra medberoende, som ett sätt att både ge 

vidare det man själv tilldelats men även behålla sitt eget tillfriskande. 

 

När en person slutfört de Tolv Stegen kan denna bli sponsor åt en annan person som vill påbörja sitt 

stegarbete, vilket innebär att det konkreta stegarbetet alltid behöver innefatta två personer, en sponsor 

och en sponsir, för att ha genomförts enligt programmets principer. Dessa två startar sedan stegarbetet 

tillsammans där sponsorn vägleder sin sponsir genom de olika praktiska och andliga momenten i 

stegen samt delar med sig av sina egna erfarenheter och lösningar (Gorski, 2000). Att vara sponsor åt 

en annan person tjänar två syften, att upprätthålla och fördjupa sitt eget tillfrisknande samt att hjälpa 

en annan person på sin väg till tillfrisknande. Detta formuleras även som en av AA:s principer ”för vi 

kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det” (Gorski, 2000, s.19). 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som går att relatera till de frågeställningar som 

har formulerats för denna studie och som jag avser även att behandla, diskutera och återknyta 

till mitt resultat i den här studien. 

 
Vad är medberoende och hur kan det upplevas? 

 

Medberoende som begrepp samt dess innehåll har varit fokus för ett flertal diskussioner på både 

vetenskaplig och samhällsnivå, där både kvalitativa och kvantitativa studier har avsett att utreda 

medberoendets innebörd och innehåll. En studie som utförts av Marks, Blore, Hine och Dear (2012) 

syftade att identifiera samt bekräfta och utveckla tidigare forskning av medberoendets kärna genom att 

utföra en enkätundersökning för att mäta och finna samband mellan olika variabler. Bland annat 

hänvisar författarna till en tidigare studie som identifierat fyra centrala komponenter i medberoendets 

beteendemönster: external focus (personen koncentrerar sig på andras åsikter, förväntningar och 

beteenden); self-sacrifice (personen sätter andras behov framför sina egna); interpersonal control 

(personen har en övertygelse om att kunna fixa andras problem samt att kontrollera deras beteenden); 

emotional suppression (personen förtrycker sina känslor medvetet, eller är inom en viss begränsning 

medveten om sina egna känslor tills de upplevs övermäktiga). Marks et al. (2012) studie bekräftade att 

dessa fyra komponenter utmärkte sig i mycket högre grad hos deras informanter som deltog i CoDA 

(Co-Dependent Anonymous) än hos de resterande informanterna. Deras studie visade även att de med 

ett högre resultat på medberoendeskalan också uppvisade större tendenser av depression, låg 

självkänsla, ångest, stress, lägre drag av narcissism samt familjedysfunktioner, vilket även delar av 

Höilands (2008) studie styrker genom att identifiera både ångest och stress som några av de 

psykosomatiska besvär som förekommer hos personer med medberoende. Delar av detta går även att 

identifiera i Björs (2010) kvalitativa studie som syftar till att försöka förstå samt definiera 

medberoendebegreppets innebörd ur ett psykodynamiskt perspektiv. Utifrån hennes intervjumaterial 

med sex stycken respondenter som vuxit upp med minst en missbrukande förälder, kunde hon 

identifiera följande gemensamma drag hos dem: Kontrollbehov, identitetsförlust, känslor av skuld och 

skam, tillitsproblem samt svårigheter att identifiera sina egna behov och sätta gränser gentemot andra. 

Detta liknar de svårigheter som Ljungberg (2006) identifierat ur sitt intervjumaterial med personer 

som lever/levt med en partner med alkoholberoende, samt påminner även om det som av Rodríguez 

Blanco (2013) beskrivs som ”somebody whose personal identity is not well developed and so their 

identity is dependent upon external situations and pressures” (a.a., 2013, s. 73). 

 

Tolvstegsprogrammet för medberoende 

 

Rodríguez Blanco (2013) talar i sin studie om våld som en av effekterna av alkoholmissbruk, och 

belyser specifikt hur kvinnor som lever med en missbrukare därför även löper en större risk att utsättas 

för fysiskt våld. Hon menar att familjesituationer där ett barn utsätts eller exponeras för missbruk, 

psykisk ohälsa  och/eller våld hos föräldrarna ”increase the probability that an individual will become 

violent in the adult stage” samt att ”[a]ll of these conditions can lead children to abuse alcohol later in 

life, and may be related to use of violence among men” (Rodríguez Blanco, 2013, s. 73). Hon belyser 

även hur samma familjesituation kan relateras till en tidig medberoendeproblematik hos speciellt 

flickor, och som tenderar att även prägla deras beteendemönster i vuxen ålder. Detta påvisar hur 

missbruk, våld inom relationer samt medberoende kan betraktas som en familjesjukdom, eller som 
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författaren beskriver; en cykel, som både kan fortskrida men också brytas genom att individen 

tillfrisknar med hjälp av att exempelvis delta i självhjälpsgrupper.  

 

Författaren har i sin studie försökt finna svar på vad i de tolvstegsbaserade medberoendegruppernas 

innehåll som hjälper kvinnor att bryta sina beteendemönster samt tillfriskna från sitt medberoende. 

Utifrån intervjumaterialet med respondenterna fann hon att gruppen upplevdes hjälpa dem att gå från 

att vara beroende av andra till att börja förlita sig på sig själv, samt fungerade som ett viktigt stöd för 

att upprätthålla tillfrisknandet och utforska alternativa utvecklingsmöjligheter åt sig själv. En av 

respondenterna belyste även starkt hur de andliga principerna inom tolvstegsprogrammet varit en stark 

bidragande faktor till hennes tillfrisknande, vilket även belyses av Dumont, Jenkins, Hinson och Sibcy 

(2012) vars studie visar på hur en stark tro på Gud, eller annan högre makt, kan lindra effekterna av att 

ha vuxit upp i en familj med missbruksproblematik. De beskriver hur ACOA (Adult Children Of 

Alcoholics) löper fyra gånger så stor risk att utveckla anknytningsproblematik i sina vuxna relationer 

samt att de under sin tonårsperiod ofta misslyckas med att förhandla fram en emotionell separation 

från sina föräldrar, vilken i sin tur anses nödvändig för ett lyckat identitetsbildande. På grund av sin 

ofullständiga separation samt identitetsbildande tenderar ACOA att återskapa sina barndomsdilemman 

samt känslor i sina vuxna relationer.  

Detta kan dels relateras till det som av andra författare beskrivs som identitetsförlust (Björs, 2010) 

eller ett external focus (Marks et al., 2012) i medberoendets beteendemönster, men även till den cykel 

som beskrivs av Rodríguez Blanco (2013) samt det Höiland (2008) beskriver som en reaktion på 

emotionell och social deprivation i barndomen. Dumont et al. (2012) belyser även kontrollbehov som 

ett vanligt förekommande hos ACOA, vilket förklaras som en inbyggd strategi för att hålla sin ångest 

och rädslor i schack samt undvika att ett upplevt kaos utbryter. Författarna påvisar i sin studie att en 

stärkt relation till Gud kan kompensera samt lindra svårigheterna individen upplever med att kunna 

knyta an till andra människor, men också förebygga andra besvär som associeras till 

medberoendeproblematik, som exempelvis ångest, depression och fysiska besvär. Dock visar deras 

studie att personer med ett osäkert och undvikande beteende önskar att upprätthålla distans samt 

undvika intimitet, medan personer med neurotiska och ambivalenta drag generellt önskar mer 

intensiva och affektiva inslag i sina relationer. Detta indikerar att en stärkt relation till Gud alltså kan 

mildra dessa karaktärsdrag vilket i sin tur erbjuder individen bättre förutsättningar att utveckla sundare 

och tryggare relationer.  
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Teori och centrala begrepp 
 

I denna del har jag valt ut några befintliga teorier samt centrala begrepp som senare i studien 

kan vara fruktbara att använda i kommande analys av resultatet från studiens datainsamling.  

 

Bowlbys anknytningsteori 

 

John Bowlby började på 1930-talet att intressera sig för sambandet mellan barn som vuxit upp på 

institutioner samt tendensen att utveckla emotionella problematiker. Han menade att dessa barns 

emotionella svårigheter med att utforma en anknytning gick att relatera till deras praktiska 

förutsättningar som barn att kunna knyta an till en vuxen person. Senare började han även närmare 

studera barns upplevelser av separationer samt förluster i anslutning till andra världskrigets avslut 

(Hwang & Nilsson, 2003). Bowlby menade att spädbarnet har ett medfött behov av att söka kontakt 

och närhet till andra människor och att det därför inte heller har något annat val än att knyta an till en 

vuxen person. Detta går att betrakta som en del av människoartens utveckling då barnets förmåga att 

söka sig till en beskyddande vuxen varit av stor betydelse för dess fortsatta möjligheter att överleva 

(a.a., 2003). Barnets förmåga att signalera med hjälp av gråt, leenden, kontaktsökandet, samt 

främlings- och separationsrädsla samt dennes behov av att få en reaktion på dessa utsända signaler 

anses även vara medel för att både skydda samt öka barnets överlevnadschanser (Bowlby, 1996). 

Bowlbys bindningsteori (även kallad anknytningsteori) beskriver samt gestaltar ett sorts 

beteendesystem som individer utformar och som dels syftar till att förklara ”både bindningsbeteendet 

med dess tillfälliga uppträdande och försvinnande och de bestående bindningar som barn och andra 

individer utvecklar till vissa bestämda personer” men även ”hur ett barn eller en vuxen person håller 

sin relation till bindningsgestalten inom vissa gränser för distans eller åtkomlighet …” (Bowlby, 1996, 

s. 48).  

 

Bowlby tänker sig att den sociala utvecklingen sker i fyra stadier under de första levnadsåren, vilka 

han menar är av relevans att de avlöses i rätt ordning för att barnet ska utveckla ett moget socialt 

beteende. Dessa stadier beskrivs kort enligt följande: 1. Barnet relaterar till andra människor oavsett 

vilka de är 2. Barnet utformar relationer till vissa specifika personer 3. Barnet uppvisar ett aktivt 

kontaktsökande gentemot dessa specifikt utvalda personer 4. Barnet etablerar målinriktade relationer 

där det börjar förstå andras känslor och avsikter (Hwang & Nilsson, 2003). I takt med åldern utvecklas 

sedan barnets kognitiva förmåga vilket innebär att det kan börja ”utveckla föreställningar om sig själv 

och om sina relationer till andra människor” (Hwang & Nilsson, 2003, s. 45) och som sedan blir 

hjälpmedlet när barnet lär sig att uppfatta, tolka, förutsäga framtiden samt upprätta planer på sitt eget 

handlande. Kort sagt återspeglar Bowlbys anknytningsteori dels ett synsätt på barn som aktiva aktörer 

i samspelet med andra människor och dels poängterar den vikten av att samspelet är ömsesidigt från 

båda håll för att en god anknytning ska etableras (Bowlby, 1996; Hwang & Nilsson, 2003). Vid brister 

i anknytningen kan barnet antingen utveckla en undvikande anknytning som innebär att det beter sig 

undvikande och inte använder sin förälder som en trygg bas, en ambivalent anknytning där barnet inte 

klarar att vara konsekvent i sitt kontaktsökande utan både söker och undviker kontakt med föräldern 

eller slutligen en desorganiserad anknytning som innebär att barnets samspel till föräldern bygger på 

rädsla, vilket förekommer när föräldern reagerar med rädsla eller aggression på barnets signaler 

(Hwang & Nilsson, 2003, s. 137-138). 
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Tidigare studier visar även på att det råder ett samband mellan moderns och faderns beteende 

gentemot barnet och deras egna personliga upplevelser samt erfarenheter av föräldraskapet som de 

hämtat från sin egen barndom samt relationen till sina föräldrar. Barn tenderar alltså att kopiera 

speciellt moderns beteende i sitt eget sätt att reagera på samt bemöta olika typer av känslor och 

beteenden (Bowlby, 1996). Separationsångest kan enligt Bowlby exempelvis uppstå som en reaktion 

på en förälders hot att överge barnet eller att begå självmord, vilket dels ofta resulterar i svår ångest 

men som även kan få speciellt äldre barn samt tonåringar, att utveckla en stark vrede som kan gestalta 

sig i att barnet mer eller mindre tvångsmässigt försöker återta kontrollen i ett försök att avstyra hotet 

om att bli övergiven. I andra fall kan barnet ha ingått i en näst intill symbiotisk relation med sin 

förälder som på grund av egen ångestfylld bindning försöker göra barnet till sin bindningsgestalt, 

vilket resulterar i barnet tar på sig omsorgen om sin förälder istället för det omvända (Bowlby, 1996). 

 

Bowlby påvisar även ett familjemönster där det råder ett starkt samband mellan föräldrar som utsätter 

sitt barn för psykisk och/eller fysisk våld och som i sin tur själva utsatts för våld från sina föräldrar. 

Han menar även att de kvinnor som lever med en aggressiv partner ofta själva kommer från 

våldsamma eller på annat sätt störda hem där de stötts bort och därför börjat leta sig utanför hemmet 

till en partner med liknande bakgrund, vilket han menar blir till en ”våldscykel som förs vidare från 

generation till generation” (Bowlby, 1996, s. 121). Utifrån detta perspektiv tilldelas barnets föräldrar 

samt andra närstående vuxna indirekt en mycket viktig roll för barnets sociala utvecklingsprocess, 

vilket kan vara fruktbart att analysera i relation till vuxna medberoendes psykologiska och sociala 

problematiker, då Bowlby menar att förmågan till anknytning även påverkar individens relationer i 

vuxen ålder. Dels tenderar tidigare anknytningsmönster att påverka individens val av partner men även 

förväntningarna på hur en relation bör se ut i form av närhet, öppenhet samt trygghet (Hwang & 

Nilsson, 2003). 

 

Det relationella självet 

 

Medan anknytningsteorin kan förklara hur de mellanmänskliga relationerna i barndomen kan relateras 

samt förklara de relationsmönster en individ anskaffar sig i vuxen ålder, finns det även andra teorier att 

applicera för att studera själva identitetsbyggandet som pågår inom individen. Denna studie fokuserar 

på att studera självbildens tillblivelse samt varande utifrån en sociokulturell teori, vilken beskriver det 

som en osynlig förhandlingsprocess som individen för med personerna i sin närhet och som förr eller 

senare landar i ett sorts metakontrakt som individen approprierar – alltså gör till sitt eget (Hundeide, 

2006, s. 61). På så vis blir alltså individens definition av sig själv beroende av förhandlingsprocesserna 

med andra samt av den definition som förhandlats fram under dessa processer. I många fall så kan det 

finnas flera lokala metakontrakt som individen sluter i olika sammanhang till olika människor, vilket 

innebär att individens självpresentation samt självdefinition kan variera från ett sammanhang till ett 

annat samt verka motstridigt. Dock är det också möjligt att vissa metakontrakt bekräftas av flera 

individer vilket kan leda till att definitionen rotar sig och blir en permanent del av individens 

självuppfattning. Man kan då säga att individen även har slutit ett kontrakt med sig själv, vilken 

kommer att påverka individens framtida livsstrategi, livsplaner, moral m.m. (a.a., 2006).  

 

Det relationella självet är ett centralt begrepp som används för att beskriva hur individens själv är 

”förknippade med personer som man har haft en sådan relation till att de har blivit ’approprierade’ och 

personliggjorda. De kan då framträda som inre referenspersoner med egna ’stämmor’ eller som bilder 

som man fortsätter att förhålla sig till som om de vore närvarande” (Hundeide, 2006, s. 63). 

Människan är på sätt mångfasetterad och kan därför bilda samt utveckla flera del-själv, som både 

riskerar att hamna i konflikt med varandra samt verka motstridigt, och där samtliga ingår som en del 
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av individens betydelse- och reaktionsmönster. De olika del-själven kan även avlösa varandra 

beroende på situation, tema eller person. Detta kan skapa identitetsförvirring i förhållande till hur 

mycket de olika självdefinitionerna strider med varandra samt i vilken grad de olika stämmorna för 

dialoger med varandra inom individen. Det kan även påverka individens inre betydelsevärld på ett 

sådant sätt att den blir svårbegriplig samt svår att tolka (a.a., 2006). I förhållande till medberoende kan 

detta vara en mycket intressant teori att använda sig av för att försöka förstå och analysera både 

självbilden hos medberoende men även eventuella svårigheter att definiera en sådan.  

 

Vidare beskrev forskaren Vygotskij hur våra inre mentala processer ursprungligen kommer från våra 

mellanmänskliga interaktioner: ”external or communicative speech as well as egocentric speech turn 

’inward’ to become the basis of inner speech” (Vygotsky, 1978, s. 57), vilket innebär att de bär på 

både ett kommunikativt och diskursivt ursprung. Alltså tar vi upp exempelvis kulturella redskap, 

språkliga uttryck, beteenden, metaforer, ideal och bilder från vår yttre sociala miljö, anpassar dem och 

gör de till våra inre diskursiva repertoarer som vi använder både i relation till oss själva samt till andra. 

Även om metakontrakt kan omförhandlas och utmanas av individerna det innefattar, så spelar makt, 

auktoritet och hierarki en stor roll för vems definition som ges störst inflytande. På så vis kan 

exempelvis en lärare, förälder eller annan auktoritär person anses ha övertaget då de innehar en större 

definitionsmakt än exempelvis ett barn, som med både sin låga ålder och outvecklade självkännedom 

både ser sig själv som undergiven den vuxna men också har svårare att förkasta eller omförhandla en 

definition som det tilldelats (Hundeide, 2006). Dock skiljer man på de funktionella del-självens 

stämmor som uppstår och som har sin funktion i individens kommunikativa sammanhang, samt den 

mer reflekterande självidentiteten vars uppgift är att inom individen skapa en subjektivt upplevd 

biografisk kontinuitet. Självidentiteten blir på så vis en växelverkan mellan individens tidigare historia 

och dess dagligt pågående interaktioner, där andras reaktioner integreras, tolkas samt förkastas eller 

accepteras beroende på om de passar in i individens egen version av sitt själv som den hittills utformat 

med hjälp av sin historia (a.a., 2006). På så vis beskrivs självet som något reflexivt, då det ständigt 

omförhandlar sig själv i relationerna med andra personer samt speglar informationen det får utifrån 

mot sitt upplevda själv. Därmed är identitetsbyggandet enligt det här perspektivet ett oupphörligt 

arbete som aldrig blir färdigställt, utan som istället varar livet ut och därmed erbjuder människan 

möjligheten till förändring. 
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Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte 

 

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för upplevelsen av att vara medberoende och på så vis 

försöka fånga en subjektiv syn samt förklaring på själva medberoendetillståndet. Dels avser studien att 

med hjälp av litteratur och artiklar försöka redogöra för både begreppets innebörd samt relevans, men 

även att presentera tillståndets komplexitet och mångsidighet genom att studera perspektiv som kan 

intas för att betrakta fenomenet. Förhoppningsvis kan en fördjupad förståelse för detta också utvecklas 

med hjälp av medberoendepersoners egna utsagor. Vidare syftar studien att försöka nå en djupare 

insikt i varför tolvstegsprogrammet uppfattas som en fungerande behandlingsmetod för medberoende, 

då detta både kan generera ny kunskap som förhoppningsvis både kan appliceras på behandling och 

rehabilitering av medberoende, men även användas för vidare forskning inom området.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur förstår samt förklarar man sitt medberoende? 

 

Det verkar finnas få beskrivningar på medberoendetillståndet som formulerats av den medberoende 

själv. Detta tyder att det saknas jämförelser mellan beskrivningen av medberoende samt den egna 

upplevelsen av det, vilket medför att dessa två perspektiv sällan kan speglas mot varandra eller 

jämföras. Då samtliga intervjupersoner redan tagit till sig av medberoende som begrepp samt själva 

förklarar sitt tidigare tanke- och beteendemönster som ett medberoende, har även intervjufrågorna 

utformats efter denna ståndpunkt då studiens syfte är att utgå ifrån intervjupersonernas livsvärld och 

på så vis också nå en djupare insikt i deras egen förståelse av, samt förklaringar på, sina upplevelser. 

 

2. Hur förstår man tolvstegsprogrammet som en fungerande behandlingsmetod för sitt 

medberoende? 

 

Då medberoende är ett relativt nytt begrepp som varken har nått ett fullständigt genomslag inom 

sjukvården eller i samhället, och som än så länge är svårdefinierat för många, så finns det inte heller 

tillräcklig generell kunskap kring hur tillståndet kan och bör behandlas. Även om det finns vissa 

instanser som erbjuder någon sorts form av stöd till de som är anhöriga till exempelvis missbrukare 

eller psykiskt sjuka, så verkar lite forskning ha gjorts på vilka effektiva beståndsdelar som bör 

inkluderas i behandlingen. Detta kan bero på att kunskapen om medberoende fortfarande är bristfällig, 

varför studiens första frågeställning är relevant för att vidare kunna utreda och analysera studiens 

insamlade datamaterial för den andra frågeställningen.  

Frågeställningen är medvetet formulerad på ett sätt som redan antar att intervjudeltagarna upplever 

tolvstegsprogrammet som fungerande, detta understöds dels av urvalsmetoden där samtliga frivilligt 

och regelbundet har deltagit samt aktivt arbetat i programmet i minst 6 månader, vilket därmed kan 

förstås som att de upplever det som effektivt i någon form. Studiens frågeställningar fokuserar även på 

fördelarna med programmet för att finna värdefulla beståndsdelar i det att belysa, varför den inte heller 

har antagit en problematiserande ståndpunkt. Genom att ta del av den medberoendes egen förståelse av 

hur och varför de blir hjälpta genom att aktivt delta i tolvstegsprogrammet kan både en fördjupad 

insikt om vad de själva anser sig ha svårigheter med nås, men även ge inspiration till hur andra typer 

av behandlingar för medberoende kan utformas. 
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Metod och urval 

 

I denna del presenteras de olika metodologiska processerna i arbetet med denna studie, hur 

etiska principer har behandlats samt andra relevanta redogörelser. 

 
Metodansats 

 
Ansatsen i denna studie är av hermeneutisk form vilket innebär att analysen av studiens data intar ett 

hermeneutiskt förhållningssätt som riktar sig mot att söka förståelse samt finna mening i det som 

förmedlas. Denna ansats överensstämmer väl med studiens datainsamlingsmetod som är av ett 

kvalitativt slag där intervjupersonernas tolkningar av sig själva som medberoende samt sin process att 

praktisera de Tolv Stegen är vad som blir fokus för analysen (Westlund, 2009; Bryman, 2011).  

 

Människan har enligt ett hermeneutiskt perspektiv ett inre som består av vilja, känslor och mening, 

som sedan förmedlas genom individuella yttre uttryck. På så vis tilldelas dessa uttryck, exempelvis i 

tal och skrift, betydelse och mening då de anses spegla människans intentioner, dess inre samt delar av 

en helhet i relation till exempelvis språk och kultur. Inom hermeneutiken finns olika inriktningar och 

därmed också olika synsätt på tolkarens roll i analysarbetet, som exempelvis utifrån en ontologisk 

inriktning tilldelas en egen subjektivitet och därmed också en egen förförståelse (Hyldgaard, 2008).  

Den ontologiska inriktningen förhåller sig på så vis mer fundamentalt teoretiskt inriktad och menar att 

människans vara är detsamma som att vara förstående. Alltså anser man inte att det finns ett val till att 

försöka förstå eller förklara utan att människans ursprungliga varande i sig självt helt enkelt är att 

tolka och förklara. Därför betraktar man inte heller människan och världen som separata ting utan 

istället menar man att människan är världen, genom att individen tilldelar objekt utanför sig självt 

olika betydelser samt placerar dem i sammanhang som för individen tjänar ett syfte. På så vis menar 

man att ny förståelse uppkommer när en horisontsammansmältning skett mellan tolkaren och uttrycket 

som ska tolkas (a.a., 2008). 

 

Genom att praktisera ontologisk hermeneutik betraktas alltså både uttrycken i sig, människan bakom 

uttrycken men också tolkaren av uttrycken som tidsbundna i en struktur av framtid, dåtid och nutid. På 

så vis kan flera perspektiv beaktas och intas under tolkningsarbetet, vilket i detta fall innefattar att 

tolkaren har medvetandegjort sin egen subjektiva roll enligt den ontologiska inriktningen och därmed 

praktiserar ett självkritiskt förhållningssätt under analysarbetet (Hyldgaard, 2008). 

 
Datainsamlingsmetod  

 
Då studiens syfte är att fånga individers egen tolkning av både sitt medberoende samt deltagande i ett 

Tolvstegsprogram för anhöriga valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. En kvalitativ datainsamlingsmetod passar också studiens syfte, vilken är att 

söka meningen bakom individers utsagor samt utveckla ny förståelse och kunskap kring det som 

diskuteras under intervjuerna (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer är på så sätt ett väl 

beprövat samt fungerande tillvägagångssätt som syftar att fånga individuella upplevelser från personer 

som anses bära på värdefull information om ett visst fenomen, som vidare kan analyseras med hjälp av 

att inta exempelvis ett hermeneutiskt förhållningssätt (Harboe, 2013; Langemar, 2008).  

Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide med sammanlagt 20 frågor som utformades utifrån 

studiens två frågeställningar, vilken följdes enligt en semistrukturerad intervjuform så att intervjuerna 
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kunde utföras på ett så flexibelt och informationsberikande sätt som möjligt (Bryman, 2011). Själva 

intervjutiden varierade mellan 45-60 minuter och ägde rum på en plats enligt deltagarens önskemål. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades med noteringar vid eventuell paus, förhöjd röst, 

leende etc. 

 

Urval  
 

De intervjudeltagare jag har valt ut för denna studie ingår i en större population av människor som mer 

eller mindre regelbundet besöker Tolv stegsgrupper för medberoende, varav studiens intervjudeltagare 

tillhör dem som deltar mer aktivt genom att både sponsra samt kontinuerligt delta på möten. På så vis 

har jag handplockat mina intervjupersoner efter vilka jag upplever har störst erfarenhet av 

Tolvstegsprogrammet och som därför även kan bidra med värdefull information i sina svar på frågorna 

ur min intervjuguide. Därmed har jag också strävat efter att erhålla ett så kvalitativt representativt 

urval som möjligt (Langemar, 2008). Även om intervjudeltagarna kan anses homogena i det avseendet 

att de delar liknande synpunkter och relevanta erfarenheter för att på ett så tillfredsställande sätt 

besvara studiens forskningsfrågor, så har de samtidigt individuellt olika livserfarenheter samt 

uppfattningar, varför jag samtidigt anser att risken för ett skevt urval är liten (Harboe, 2013, s. 108–

111).  

Kriterierna för urvalet är att intervjupersonerna ska ha deltagit i Tolvstegsprogrammet samt 

regelbundet ha deltagit i möten inom tolvstegsgruppen i minst sex månader, ha fullföljt de Tolv Stegen 

samt är/har varit sponsorer åt andra gruppdeltagare. Totalt har fyra personer intervjuats för denna 

studie, varav samtliga är kvinnor som befinner sig i åldrarna 27 – 37 år, och som uppfyllt studiens 

urvalskriterier.  

 

Analysmetod 
 
För analysen av studiens datamaterial har en tematisk analysmetod praktiserats, vilket är en vanlig 

metod vid kvalitativa studier och som erbjuder en flexibilitet i sitt utövande som många andra 

analysmetoder inte till samma utsträckning förmår. Tematisk analys används för att identifiera, 

analysera och redogöra för specifika teman eller mönster som framkommer ur insamlat datamaterial, 

vars tillvägagångssätt dock ännu inte finns i en bestämd form. Den fungerar även flexibelt i relation 

till de flesta metodansatser samt teoretiska ramar (Braun & Clarke, 2006). Exempelvis kan man genom 

att praktisera en tematisk analysmetod redogöra för hur ”… individuals make meaning of their 

experience, and, in turn, the ways the broader social context impinges on those meanings …” (Braun 

& Clarke, 2006, s.81), vilket stämmer väl överens med denna studies hermeneutiska metodansats. 

 

De olika teman som presenteras i resultatet har utformats utifrån sin relevans i relation till studiens 

frågeställningar samt har uppstått på grund av att de sammanfattar bakomliggande intervjudata som 

har haft en återkommande karaktär i flertalet av eller samtliga intervjudeltagarnas utsagor. Alltså 

valdes teman ut efter datainsamlingen vilket påminner om en induktiv form som innebär att innehållet 

av studiens insamlade datamaterial fick påverka valet av teman. Dock valdes teman även ut efter sin 

relevans i relation till studiens frågeställningar vilket innebär att de även har anpassats efter studiens 

ursprungliga syfte (Bryman, 2011; Braun & Clarke, 2006). Alltså kan denna studies analysform 

förklaras som en sorts växelverkan mellan induktiv och deduktiv form, där den induktiva dock haft 

störst inflytande. Detta innebär att vid exempelvis en större mängd data eller mer specifikt ledande 

frågeställningar så kan det vara fruktbart att inta enbart en ut av dessa två former för att undvika att 

exempelvis den interna validiteten riskeras. Med det sagt så har den här studien haft ett mindre 

datamaterial samt frågeställningar som har utformats i ett explorativt syfte just för att vidga 
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möjligheten till flexibilitet under analysarbetet, varför detta tillvägagångssätt varit möjligt under 

arbetet med denna studie (a.a., 2011). 

 

De utvalda teman är av ett semantiskt slag, vilket innebär att de har en beskrivande karaktär samt går 

att identifiera genom att endast studera datamaterialet på en ytlig nivå. Med andra ord letas det inte 

efter underliggande eller dolda meningar bakom intervjudeltagarnas utsagor. Vidare innebär en 

semantisk utformning även att redogöra gemensamma teman, beskriva dem och sedan teoretisera 

betydelsen av dessa samband, deras mening samt vad de eventuellt kan antyda (Braun & Clarke, 

2006). Vid analysarbetet har kodning utförts, vilket i detta fall innebär att delar av intervjumaterialets 

innehåll har tilldelats siffror som i sin tur representerat olika typer av teman det kan relateras till. 

 

Förförståelse 
 
Då studiens metodansats är av hermeneutiskt slag avvisas inte förförståelsen på samma sätt som vid 

andra typer av ansatser. Istället anses den vara ofrånkomlig samt kan förstås och illustreras med hjälp 

av den hermeneutiska cirkeln som innebär att förförståelsen blandas samman med ny förståelse i en 

form av växelverkan, vilket sedan resulterar i en ny och fördjupad förståelse för fenomenet 

(Hyldgaard, 2008). Dock uppmanas forskaren under sitt tolkningsarbete av datamaterialet samt i sin 

insamling av data att medvetandegöra sin egen förförståelse för att på så vis undvika att anlägga ett 

personligt och värderande förhållningssätt gentemot datamaterialet eller i sitt analysarbete (Westlund, 

2009). Men förförståelsen kan också, genom att medvetandegöras, verka som en tillgång genom att 

den minskar den kulturella distansen mellan tolkaren samt fenomenet som undersöks, vilket kan 

underlätta kommande tolkningsarbete (a.a., 2009).  

Då jag har en viss personlig erfarenhet av de ämnen som diskuterats i studien har både arbetet med 

datainsamlingen samt analysen berörts på ett fördelaktigt sätt, då det har underlättat deras respektive 

arbetsprocess. Samtidigt har jag även tagit en stor hänsyn till att inte låta den egna förförståelsen styra 

studiens utformning samt analysprocess på ett sätt som riskerar dess objektivitet, varför den ständigt 

har medvetandegjorts och på så vis distanserats från datainsamlings- och analysprocessen. Genom att 

medvetandegöra förförståelsen skyddas alltså studiens objektivitet samt interna validitet, varför ett 

självkritiskt förhållningssätt har praktiserats under arbetet med denna studie tillsammans med en 

ambition att samtidigt låta förförståelsen kunna verka till studiens fördel (Bryman, 2011).  

 

Validitet och reliabilitet 
 

Då denna studie är av ett kvalitativt slag råder det en viss svårighet att följa de ursprungliga kriterierna 

för validitet samt reliabilitet som främst är anpassad för kvantitativ forskning. Genom att noga ha 

utformat studiens frågeguide samt analyserat resultaten utifrån studiens två frågeställningar avser 

studien att uppfylla en god intern validitet. Resultatets externa validitet kan även till en viss del 

styrkas genom tidigare forskningsstudier samt litteratur i ämnet, men är svår att fastställa som generell 

utan att ytterligare studier utförs inom området. Vad gäller studiens externa reliabilitet så är det 

möjligt att replikera studien med hjälp av frågeguiden samt beskriven analysmetod, men däremot är 

det en större svårighet att replikera exempelvis förförståelse samt intervjusituationer eftersom dessa är 

individuella samt unika. Då studien har utförts av en person behöver inte den interna reliabiliteten 

problematiseras, då det inte råder någon form av samarbete under tolknings- och analysarbetet 

(Bryman, 2011). 
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Etisk diskussion 

 
Studien har följt de grundläggande etiska principerna (Bryman, 2011) som innefattar:  

 

1. Informationskravet: Intervjupersonerna har innan intervjun informerats om studiens syfte och 

frågeställningar, ungefärlig intervjutid samt att den kommer att spelas in. De har även informerats om 

att deras deltagande är frivilligt och har fått ta del av intervjufrågorna innan själva intervjun påbörjats. 

 

2. Samtyckeskravet: Samtliga intervjudeltagare har själva blivit direkt tillfrågade om att delta i studien 

och har även under intervjutillfället blivit påminda om sitt frivilliga deltagande samt om sin rättighet 

att kunna avböja att svara på en fråga. Alla intervjupersoner är myndiga och därför har det inte varit 

aktuellt med att erhålla en vårdnadshavares godkännande. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Både intervjudeltagarna samt andra omnämnda personer i intervjuerna är 

anonyma och därmed är namnen som förekommer i studiens resultat samt i transkriberingarna fiktiva. 

Även namn på specifika platser, yrkestitlar eller annan information som kan härledas till 

intervjupersonen har undvikits eller skrivits om. Intervjudeltagarna har även upplysts om sin egen rätt 

att begära att specifik information utesluts från intervjumaterialet om så önskas. 

 

4. Nyttjandekravet: Intervjumaterialet har enbart använts i syftet för att besvara denna studies två 

frågeställningar och raderas därmed efter att den har slutförts (Bryman, 2011, s. 131-137). 
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Resultat och analys 
 

Nedan presenteras studiens resultat under specifikt utvalda teman som både anses vara av 

relevans för att besvara studiens frågeställningar men som även som sammanfattar det 

insamlade datamaterialets innehåll.  

 

- Citaten i detta kapitel är hämtade ur samtliga fyra intervjuer, där en intervjuperson inte har citerats 

mer än en gång i de stycken där flera citat presenteras i ordningsföljd. Anledningen till att citaten inte 

refereras till en specifik intervjuperson, är för att undvika möjligheten att skapa sig en uppfattning om 

personens identitet genom att kunna följa dennes citat som en röd tråd. Alltså har intervjupersonernas 

anonymitet prioriterats före en tydlig redovisning av hur citaten fördelats. 

- Resultatet presenteras i utvalda teman, vars innehåll dock kan inta olika typer av infallsvinklar varför 

ett ”ABC”-system införts för att förtydliga uppdelningen av innehållet. 

 

Frågeställning 1. 

 

”Hur förstår samt förklarar man sitt medberoende?” 

 

Självkännedom 

 

A) Samtliga intervjudeltagare beskriver svårigheter med att kunna uppfatta sitt eget beteende samt sin 

egen roll i förhållande till andra personer och situationer. Flera beskriver exempelvis en brist på 

självinsikt och självbild samt svårigheter med att inrätta ett fokus på sig själva, samtidigt som ett stort 

fokus slagit fäste på personerna i deras närhet istället. Detta kan exempelvis gestaltas enligt nedan: 

 

En intervjuperson beskriver först följande bild av sig själv: 

 

För det första har jag alltid sett på mig som en, ja men en framåt person som alltid vart social, ska 

alltid hålla låda, se till att det är god stämning, nämen såhär rolig, social och framåt …  

 

Strax därefter beskriver hon vidare hur hennes bild av sig själv har varit en person med karaktärsdrag 

som hon försökt upprätthålla främst för andras skull snarare än sin egen: 

 

… jag såg det ju alltid som något positivt att hålla god stämning, att alltid vara hjälpsam, och lyssna 

och finnas till hands, och idag ser jag ju att alla de här bitarna gjorde jag ju för andra egentligen och 

inte för mig […] att jag gjorde det liksom för att jag trodde att det var det som förväntades ut av mig 

typ Jag hade en bild av att nu måste jag vara på det här sättet …  

 

En annan intervjuperson beskriver sin bristande förmåga till självinsikt såhär: 

 

… jag visste alla andras bästa men jag visste ju inte mitt eget bästa uppenbarligen.. Men jag var gärna 

i andras business och petade, så självrannsakan och självinsikt hade jag ju noll av.  
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B) Man kan i intervjumaterialet även finna regelbundna beskrivningar som tyder på att samtliga 

intervjupersoner själva inte har upplevt att de haft ett aktivt ägarskap till sin identitet, sina handlingar 

eller sin livssituation och att de därmed överlämnat detta till andra personer i sin närhet att definiera 

samt bekräfta åt dem, vilket i sin tur har tagit sig olika typer av uttryck.  

 

Två av intervjupersonerna beskriver hur synen på sig själva exempelvis kunde växa fram genom att på 

olika sätt jämföra sig med andra människor i sin närhet, vilket främst verkar ha fungerat som ett sätt 

för dem att stärka självförtroendet samt få en mer positiv syn på sig själva:  

 

… har också omgivit mig med personer som har varit värre än mig själv […] Det har ju varit ett sånt 

här mönster i mitt liv. Att man ska slippa och få fortsätta vara den här duktiga flickan, för att det 

alltid finns dem som är värre än en själv.  

… jag tycke ju alltid att, om jag jämför mig med mitt ex som jag var tillsammans med, jag tyckte ju 

alltid att jag var ganska bra […] Jag har alltid presterat så, och tagit mig någonstans, det känns ju 

som, en del av mig såg lite ner på min kille då … 

 

Två andra intervjupersoner nämner exempelvis hur andras definitioner på olika sätt har integrerats 

med deras syn och uppfattning om sig själva: 

… om jag skulle träffa någon kompis ’aa men undrar vad den personen tycker jag är fin i?’, jag hade 

liksom ingen egen ståndpunkt i något.  

 

… att jag.. kände av det jag trodde att andra ville se hos mig så formade jag min bild utefter det.  

 

Man kan alltså ana en svårighet hos intervjupersonerna att göra en avgränsning mellan den egna 

identiteten och andra personers identiteter, vilket exempelvis kan innefatta åsikter, intressen och smak 

m.m. Istället för att ha upplevt en egen förmåga till att definiera sina egna intressen, smaker samt 

åsikter beskriver samtliga intervjupersoner snarare något som kan tolkas som ett sorts sökande 

beteende där dem har försökt hitta den egna identiteten genom andra människor. 

Alla fyra intervjupersoner beskriver vidare hur de haft en syn på sig själva som annorlunda eller 

konstiga och inte har upplevt sig vara förstådda, vilket lett till en sorts inre skam för vilka de är samt 

att de lagt på en yttre fasad för att kunna få bekräftelse och acceptans från andra. Alltså har denna yttre 

fasad enligt intervjupersonernas beskrivning ofta fått kompensera för en känsla av otillräcklighet 

inombords, vilket även problematiseras när de exempelvis får bekräftelse eller återkoppling på vilka 

de är. Nedan beskrivs problematiken de både har haft, men också fortfarande har, med att hantera hur 

den egna självbilden harmonierar med andra personers uppfattning av dem: 

 

Alltså.. jag har ju fortfarande svårt att koppla ihop min egen bild av mig själv med andras bilder.  

 

… man har den här självbilden, som ingen annan förstår, utan.. man är så himla liten, eller alltså man 

inte tror att man räcker till, att man hela tiden är rädd …  

 

Jag har ju inga problem med att ge komplimanger till andra. Men när det kommer till mig, då är det 

skitsvårt, så att ja.. det jobbar jag jätte mycket med.  

 

C) Samtliga beskriver även svårigheter med att identifiera sina egna känslor samt en återkommande 

känsla av skam samt värdelöshet som kan tyda på en låg självkänsla och även förklara det som 

intervjupersonerna beskriver, som en bristande självkännedom med svårigheter i att både sätta och 
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behålla gränser gentemot sig själva och andra personer. Flera intervjupersoner beskriver även sitt 

tidigare känslomässiga tillstånd som en sorts form av låsningar eller blockeringar, vilka dem har 

upplevt som svåra att definiera både för sig själva och andra, samt hantera och bemästra på egen hand.  

 

Två av intervjupersonerna berättar om sin relation till sitt känsloliv, varav båda på olika sätt återknyter 

svårigheterna till sin barndom: 

 

Jag kommer ihåg att jag hade en väldigt hjälplös känsla där redan då, fan det är något fel på mig 

liksom, vad är det som är fel? Jag kunde inte peka på det riktigt.. […] jag kunde inte sätta det i 

sammanhang eller förstå överhuvudtaget varför jag kände som jag gjorde. Och att jag kände så var 

inte okej heller riktigt.. 

Jag hade totalt förvrängt allt som hade med känsloliv att göra. Och jag trodde inte heller att jag hade 

rätt till mina känslor, utan det var mycket såhär skam och skuld i att bli arg eller vara ledsen eller i att 

uttrycka behov överhuvudtaget.  

 

En annan intervjuperson beskriver vidare en svårighet att komma i kontakt med vissa känslor: 

 

… jag är liksom en sådan här människa, jag ler alltid, och jag stänger liksom av totalt …  

 

D) Det går vidare att identifiera ett flertal beskrivningar av ett ofta kraftigt pendlande självförtroende 

med drag av både högmod och självförakt hos intervjupersonerna. Självförtroendet verkar även ha haft 

en central betydelse för de intervjuades tidigare mående där det har fått kompensera för en låg 

självkänsla, vilket i sin tur lett till att de utvecklat olika typer av beteenden för att ständigt kunna höja 

självförtroendet samt erhålla en känsla av balans och inre tillfredställelse.  

 

… pendla mellan storhetsvansinne och självförakt […] så har det ju verkligen varit liksom. Om jag 

inte är jättebra så är jag jättedålig …   

… att jag konstant har tagit vatten över huvudet, att jag flyr till någonting som jag hoppas är bättre.. 

att jag ska må bättre och få ut mer liksom … 

 

Deras beskrivningar av sina tidigare tillvägagångssätt för att upprätthålla eller återuppbygga sitt 

självförtroende tar sig ett individuellt uttryck. Dock tenderar samtliga intervjupersoners beskrivningar 

innehålla beteenden med prestationsinriktat innehåll eller/och bekräftelsesökande. 

För mig handlade det ju mycket om prestation […] för att få bekräftelse så behöver man prestera 

liksom.  

… det har jag varit så himla rädd för, att göra fel.. eller att någon inte ska tycka att jag är duktig eller 

att någon inte ska tycka om mig.  

Jag kände ju att jag gjorde bra grejer i livet, jag försökte såhär vara en bra människa, vara driftig och 

prestera, vilket jag har gjort. Jag har alltid presterat …  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervjudeltagarnas berättelser identifiera hur de upplevt en 

svårighet att definiera för sig själva vilka dem egentligen är och skapa en egen identitet som verkar 

oberoende av de personer samt relationer de omges av. Vidare verkar relationer samt personer i deras 

närhet ha fungerat som en sorts distraktion för att de ska slippa möta samt fokusera på sig själva, vilket 

i sin tur på sikt även kan tänkas ha lett till en bristande självkännedom och därmed också en låg 

självkänsla. Samtliga intervjupersoner beskriver prestationsbaserade aktiviteter samt extern bekräftelse 
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som centrala delar för att de skulle klara att upprätthålla en känsla av att vara tillfreds med sig själva. 

Detta antyder alltså att ett högt självförtroende uppbyggt på externa medel mycket väl har fått 

kompensera för en låg självkänsla samt svårigheter att bekräfta sig själva internt.  

 

… jag blandar liksom ihop självförtroende och självkänsla, eller bilden av mig själv om man ska 

säga.. jag har alltid ansett mig själv ha väldigt bra självförtroende […] men idag kan jag ju se att 

många av dem valen som jag tyckt att jag varit stark i och som jag gjort, kanske någonstans ändå lutat 

tillbaka till att självbilden av mig är ganska låg egentligen.. …  

 

Ett externt fokus 

 

A) Samtliga intervjupersoners beskrivningar av sitt medberoende samt tidigare relationer visar på ett 

centralt externt fokuserat beteende, alltså att deras fokus har legat på andras känslor, behov och 

handlingar istället för sina egna.   

 

Följande beskrivningar visar hur exempelvis kärleksrelationer ofta använts som ett sätt att flytta fokus 

från sig själv och istället lägga den på sin partner: 

 

… om man pratar kärleksrelationer, innan så har det ju bara varit, jag har ju bara använt folk för.. att 

flytta fokus från mig själv.. skulle jag vilja säga …  

Eh.. i kärleksrelationer så är det ju.. […] jag har ju träffat killar som jag kan hjälpa, oftast är det killar 

med dåligt självförtroende, som jag måste hjälpa att må bättre, och när dem.. när projektet är färdigt 

då tar man nästa liksom (ler) 

Alltså jag har ju bara haft pojkvänner och vänner som jag har, enligt mig, har behövt ta hand om. Där 

jag har varit till nytta […] Mycket för att jag inte har orkat se mina egna, så har jag fokuserat extremt 

mycket på andra och andras problem.  

 

B) Intervjupersonernas beskrivningar tyder alltså på att de tidigare haft ett stort externt fokus med ett 

beteende som samtliga förklarar som en dåvarande omedveten strategi för att slippa fokusera på sig 

själva. Men deras berättelser tyder också på att deras egen förståelse för sitt externt fokuserade 

beteende har skiftat och att de innan sitt tillfrisknande förklarade samma beteende som hjälpsamt och 

självuppoffrande samt som något de främst praktiserade för andras skull.  

En intervjuperson beskriver sitt beteende såhär: 

… jag såg det ju alltid som något positivt att hålla god stämning, att alltid vara hjälpsam, och lyssna 

och att finnas till hands. 

 

En annan intervjuperson beskriver sitt beteende i relationen till sitt ex: 

… jag ville ju liksom hela tiden försöka hjälpa honom, jag ville försöka få honom att må bra och 

känna att han gjorde bra grejer och var en bra människa […] jag försökte hela tiden liksom hjälpa 

honom att känna ett hopp om att det här blir bra liksom och stötta han i allt möjligt, vilket resulterade 

i att jag struntade ganska mycket i allt möjligt, mina egna delar som jag kanske borde tagit tag i …  

 

En tredje intervjuperson beskriver hur hon anpassade sitt beteende efter andras känslor och behov: 
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… alla de här känslorna att när dem mådde dåligt då måste jag göra någonting för att den andra 

människan blir glad. Var den arg, då fick jag anpassa mig efter det och försöka göra den människan 

lycklig. Jag var hela tiden, mina känslor, mitt humör, var beroende av någon annans …  

Såhär förklarar en av intervjupersonerna sitt externt fokuserade beteende, som hon tidigare upplevde 

som hjälpande men som hon idag kan identifiera som ett kontrollerande beteende. 

 

Och då har jag tänkt att om jag bara fixar lite, om jag bara hjälper den här personen lite, och det har ju 

jag inte förstått, jag har ju inte kunnat sätta ihop det med att kontrollera. Jag har ju bara tyckt att jag 

har gjort en god gärning liksom. 

  

C) Man kan ur samtliga intervjupersoners utsagor tolka det som att deras externa fokus haft ett tydligt 

och påtagligt samband med deras samtidigt låga självkännedom och självkänsla. Det förekommer 

exempelvis utdrag i deras berättelser som kan tyda på att deras prestationsinriktade handlings- och 

tankemönster, som ett sätt att höja det egna självförtroendet, på olika sätt även integrerades i deras 

handlingsmönster i sina relationer då de bland annat beskrivs som ”projekt”, vilket de själva numera 

verkar ha fått insikt om. Detta kan även förklara vad som i deras beskrivningar kan tolkas ett 

självupplevt personligt misslyckande när deras partner eller relationen inte upplevdes fungera 

tillfredställande. 

… hela mitt liv handlade om vad han höll på med och.. se till att han inte tog återfall hela tiden, för 

att jag.. det förstörde ju min plan (ler) 

  

En intervjuperson beskriver hennes beteendemönster för att försöka få relationen att fungera samt 

sina tankemönster kring beslutet att lämna sin ex-pojkvän:  

… men då måste jag byta taktik för det här fungerar ju inte, och så byter man taktik efter taktik efter 

taktik […] men jag var inte redo till det liksom, jag hade ju inte kämpat färdigt än (ler)  

 

Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är alltså att de uppvisat ett framträdande externt fokuserat 

beteende- samt tankemönster i samband med att de aktivt levt i medberoende, där det verkar finnas två 

typer av infallsvinklar som förklaring på beteendet. Huvudsakligen verkar deras ”gamla” synsätt 

förklara det externt fokuserade beteendet som osjälviskt, hjälpsamt samt uppoffrande, medan deras 

”nya” synsätt istället förklarar det som ett sätt att slippa fokusera på sig själva och sina egna 

angelägenheter, vilket snarare identifieras som själviskt. Intervjupersonerna tenderar dock att i sina 

berättelser ändå vilja förklara sitt externa fokus som hjälpsamt och självuppoffrande, vilket kan 

uppfattas som motsägelsefullt i förhållande till deras nya insikter och synsätt. Detta kan dock 

eventuellt förklaras med att även om de idag har upptäckt andra dolda motiv bakom sitt beteende så 

anser de sig inte ha varit medvetna om dessa i stunden, varför de ändå väljer att förklara beteendet 

efter de motiv de upplevde var närvarande där och då. 

 

Emotionella och fysiska uttryck 

 

A) Samtliga intervjupersoner nämner både emotionella/psykiska symptom samt fysiska symptom, som 

de upplever har varit relaterade till sitt medberoende. Många av dem påpekar även att dessa symptom 

minskat eller har försvunnit helt efter att de börjat arbeta i tolvstegsprogrammet. 

Idag kan jag ju se rätt tydligt vad som berott på medberoendet och inte, för att mycket av det har ju 

försvunnit sedan jag har jobbat med det.  
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De emotionella/psykiska symptom som intervjupersonerna beskriver är:  

Depression, ångest, panikångest, sömnproblem, oro, rastlöshet, stress, trötthet, konflikträdsla, tankar 

om värdelöshet och självmordstankar. 

Några av de fysiska symptom som intervjupersonerna beskriver är:  

Minskad matlust, magkatarr, huvudvärk, spänningar i muskler och nacke, förhöjd puls, eksem samt 

olika typer av magbesvär. 

 

B) Flera intervjupersoner uppger att de sjukskrivit sig från jobbet i perioder i samband med att de 

upplevt sitt psykiska eller fysiska mående alldeles för påtagligt för att klara att arbeta.  

 

… jag sjukskrev mig från jobbet, började bli allt mer deprimerad, låg och spydde av ångest …  

… jag kunde sjukskriva mig ibland bara för att jag var orolig eller bara för att jag var för trött […] 

Jag vad helt enkelt utmattad, deppig, låg, jag hade liksom ingen.. orkade inte. 

 

C) Samtliga uppger att de uppsökt läkarvård för sina symptom eller har varit i kontakt med sjukvården 

i andra typer av sammanhang men att ingen riktigt uppmärksammat eller undersökt orsaken bakom 

deras symptom, förutom i ett specifikt fall. Samtliga menar också att de själva inte hade hört eller haft 

kunskap om medberoendetillståndet vid dessa tidpunkter, vilket gjorde att de själva inte insåg dess 

relevans och inte heller belyste detta för vårdpersonalen. En av intervjupersonerna beskriver även en 

sorts känsla av skam att ens söka vård eftersom det skulle kunna ha tolkats som ett tecken på svaghet. 

 

Jag har haft magproblem som jag.. jag har gått till massa läkare, massa utredningar och specialister 

[…] vid perioder så kunde jag inte äta eller dricka.. […] I 5 års tid hade jag jätteproblem med det […] 

aldrig var det ju någon som sa att ’okej, du kanske behöver gå till någon terapeut’ eller gå till grunden 

kring det, ’finns det någon underliggande faktor till det här?’ Det var aldrig så.  

Jag menar jag både röker, dricker kaffe och stressar på jobbet så det var väl det dem fastställde 

liksom […] alltså, jag visste ju inte att jag var medberoende under den här perioden alls, så jag köpte 

ju.. och jag tänkte ju att det kanske är mycket på jobbet.. och så.  

 

En tredje intervjuperson berättar att hon utsattes för våld i en tidigare relation men ändå inte kopplade 

det samman med sina fysiska besvär, vilket kan beskriva svårigheten för personerna själva att belysa 

sitt mående samt identifiera sin egen livssituation för att kunna söka hjälp. 

 
… då hade jag också ett väldigt stressigt jobb, men jag blev också slagen i min relation.. men ändå så 

fick jag det till att.. jag sökte hjälp på grund av att jag hade det stressigt på jobbet. Att det var därför 

jag hade ont i magen, inte för att jag blev slagen hemma. 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de har uppsökt sjukvård i samband med sina olika typer av 

symptom, men att personalen aldrig belyst medberoende som tillstånd eller, förutom i ett enstaka fall, 

frågat dem om deras hemförhållanden på ett sådant sätt att en sådan misstanke skulle kunna uppdagas. 

Intervjupersonerna själva uppger att deras egen okunskap om medberoendetillståndet har varit 

anledningen till att de själva inte sökt hjälp för det eller har uppmärksammat det som orsaken bakom 

sina fysiska och psykiska symptom. Man kan även ana att deras bristfälliga upplevelse av ägarskap till 

sin egen livssituation, sina känslor och egna handlingar, samt deras externa fokus, har försvårat för 



28 

 

dem att både belysa sina egna problem, se sin egen aktiva roll och själva initiera samt behålla fokus på 

det interna måendet istället för det externa.  

 

En intervjuperson beskriver enligt följande: 

 
Min förväntning var att de skulle kunna hjälpa mig.. de skulle kunna fixa mig på något sätt […] så det 

var ju en orealistisk förväntning jag hade […] jag förväntade mig att någon skulle fixa mig och att jag 

inte skulle behöva arbeta eller liksom, göra någon förändring i mig själv typ.  

 

Dessa tendenser framkommer även i berättelsen från den enda av intervjupersonerna som deltagit i en 

form av terapi för anhöriga till missbrukare: 

 
Så jag fick förståelse kring hans beteende.. tyckte jag att, hon förklarade varför jag var som jag var på 

grund av honom […] men jag lyssnade ju inte, utan jag tog in det jag ville höra för att förstå varför 

han gjorde som han gjorde […] det var inte att jag frågade för att jag skulle förstå mitt egna beteende, 

det var jag inte intresserad av. 

 

Besatthet av kontroll 

 

A) Man kan ur intervjumaterialet tolka det som att samtliga intervjupersoners externa fokus samt sättet 

som externa medel har fått fungera som källor till deras välmående samt en lyckad självbild, har vidare 

lett till en form av kontrollerande beteende av dessa externa medel. De externa medlen kan vidare 

identifieras som både personer och situationer, som på olika sätt kan antas ha varit så pass betydande 

för intervjupersonen att denna utvecklat något som flera av dem beskriver som en ”manisk 

tvångsmässig besatthet” i att kontrollera och försöka styra. Även om samtliga även beskriver en 

befogad oro för exempelvis personer eller situationer som upplevts vara i obalans, så tenderar oron ha 

utvecklats till ett destruktivt beteende där gränsdragningar suddats ut, och där exempelvis 

manipulation samt ett isolerande beteende börjat utvecklas i samband med att kontrollbehovet växt.  

 

Jag tog ju avstånd ganska mycket från mina vänner, dels för att när jag hade min aktiva pojkvän så 

drog jag ju mig ifrån att träffa mina vänner, jag ville ju ha koll på vad han gjorde och vart han var 

liksom och vara så mycket som möjligt med honom.  

… jag började ju gå in i mig själv och inte umgås med folk […] jag pratade ju inte med folk längre. 

Det eskalerade och.. eh.. nämen alltså hela mitt liv, jag isolerade mig, hela mitt liv handlade om vad 

han höll på med.  

 

B) Intervjupersonerna beskriver även olika typer av kontrollerande beteenden där vissa tendererar att 

identifiera sig mer specifikt med en av dessa, men där flertalet också verkar ha haft en förmåga att 

ändra sitt sätt att kontrollera, beroende på person och situation. Vad som kan upplevas vara ett mer 

synligt kontrollbeteende verkar dock främst ha utbrutit samt ha haft störst inflytande på deras mående 

under deras tidigare kärleksrelationer med personer som befinnit sig i ett aktivt missbruk, även om 

flertalet även nämner komplicerade relationer till familj och vänner. Deras beskrivningar kan kortfattat 

återges enligt följande: 

 

Jag har väl haft den kontrollerande typen av medberoendet, jag har inte haft den där självutplånande 

på samma sätt som den här typiska bilden av medberoende kan se ut. Som det kommuniceras i 

samhället.. så jag har varit väldigt kontrollerande, manipulativ, jag har ljugit mycket för att få som jag 

velat kring honom, och liksom styra honom på olika sätt. 
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Alltså jag blev manisk i det här kontrollerandet, framför allt manisk i det här tysta kontrollerandet. 

Jag kontrollerade inte honom utåt, utan jag tyckte att jag skulle vara den här sköna tjejen […] alltså 

man blir manisk i att leta.. alltså att flytta sina egna gränser, att det blir en slags självbevarelsedrift att 

man tycker att man har rätt till att söka igenom någon annans fickor … 

 

Jag var mästare liksom på att göra planer, ville alltid liksom planera.. jag kunde ju göra saker som 

jag, som jag inte ville göra, åka till fester eller göra någon aktivitet som jag inte hade lust med eller 

tvärtom, avstå från något som jag faktiskt väldigt gärna hade lust med.. eh..och allt då för att jag på 

något sätt ville.. men jag ville ju som i det här fallet med mitt ex, ha så mycket tid som möjligt med 

honom. 

 

C) Vidare återfinns beskrivningar på kontrollbehov i relation till prestationsfokuserade sammanhang 

som exempelvis deras arbete samt andra aktiviteter, även om detta tagit sig andra typer av uttryck. 

Intervjupersonerna beskriver i dessa sammanhang mer tydligt hur kontrollförlusten exempelvis lett till 

katastroftankar som eventuellt kan ha genererat ur en brist på tillit till den egna förmågan att duga eller 

räcka till, vilket åter tyder på en låg självkänsla. Detta går antagligen även att relatera till deras 

kontrollerande beteende som de har haft i sina tidigare kärleksrelationer, då även de relationerna 

tendererar att, i deras återberättande, formuleras som ett sammanhang i vilket de försökt prestera inom.  

 

… då fick jag ju panikångestattacker eh.. med jobb. För mig handlade det ju mycket om prestation 

[…] jag fick såna överväldigande känslor där jag känner att jag kommer misslyckas. 

 

Innan så gick all energi åt att kontrollera och kontrollera andra och min omgivning, eller aa.. min 

omgivning helt egentligen och mig själv på olika sätt och jag hade extremt mycket rädslor […] Jag 

ville ju styra alla situationer och personer, och allting egentligen … 

 

Sammanfattningsvis så kan man alltså se ett tydligt utvecklat kontrollerande beteendemönster som 

samtliga intervjupersoner beskriver, där de alla nämner isolering samt sviktande gränssättningar som 

tydliga sidoeffekter på sitt kontrollbehov. Flera av dem nämner även både fysiska samt psykiska 

symptom i anslutning till situationer där de på något sätt upplevt att de förlorat kontrollen, vilket 

vidare kan tolkas som att deras brist på kontroll utlöst flera av deras upplevda symptom. Detta kan i 

sin tur även förklara orsaken till att samtliga intervjupersoner gått in i en negativ progressiv spiral av 

isolering samt ett upplevt maniskt kontrollerande, då det för dem kan ha fungerat som ett sätt att 

undvika att symptom bryter ut och i vissa fall till och med upplevts som en ren överlevnadsstrategi. 

 

Deras kontrollbehov tenderar att yttra sig både i relationen med missbrukande personer, men även till 

helt andra typer av situationer så som sina prestationer på arbetsplatsen eller andra människor. Därför 

kan det vara fruktbart att särskilja dessa olika sammanhang genom att försöka identifiera vad som 

utlöser dem samt hur det kommer till uttryck. Även om detta ämne i sig antagligen behöver ges mer 

utrymme samt datamaterial, kan man kort sagt ändå ana två olika, men uppenbart parallellt utvecklade, 

kontrollbeteenden som skulle kunna beskrivas som externt riktat samt internt riktat. Det förstnämnda 

riktar sig främst mot yttre omständigheter och personer, medan det senare riktas mot personen själv 

som ett försök att exempelvis kontrollera de egna prestationerna och känslorna. Vad dessa båda typer 

av utvecklade kontrollmönster kan ha utlösts av är svårt att fastställa. Dock är en möjlig förklaring att 

känslan av kontrollförlust upplevts skrämmande på grund av en grundläggande bristande självtillit hos 

intervjupersonerna, vilket de kompenserat för genom att försöka strukturera både sig själva och andra 

på ett sätt som de upplevt sig kunna förstå och hantera. Detta innebär också att tillståndet först och 
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främst har existerat inom personerna själva som en självständig form, även om det sedan har tagit sig 

andra och yttre uttryck i samband med exempelvis deras tidigare kärleksrelationer eller andra typer av 

situationer/personer som upplevts vara turbulenta. 

 

Barndomen 

 

A) Samtliga intervjupersoner upplever sin barndom som en viktig faktor till att de utvecklat ett 

medberoendebeteende, varav samtliga även nämner att de har växt upp i ett hem med minst en 

missbrukande förälder, där flertalet också nämner missbruk som något som har pågått inom familjen i 

flera generationer. Tre av intervjupersonerna anser även att minst en av deras föräldrar är kraftigt 

medberoende, och hälften av dem identifierar även sådana symptom hos sina mor- och farföräldrar.  

 

Jag har ju en pappa som är alkoholist, och en mamma som är extremt medberoende. Farmor och 

farfar som är missbrukare i alla år … 

 

… och båda mina föräldrar och min bror är alkoholister och missbrukare […] det kommer ju från.. 

från väldigt väldigt tidig barndom, inte första gången jag träffade en missbrukande kille, utan att det 

kommer redan från föräldrar, så till och med min farmors och mormors beteende gentemot mina 

föräldrar, alltså det kommer ju från väldigt långt tillbaka. 

 

B) Tre av intervjupersonerna förklarar dels sina tidigare val av kärlekspartner samt sitt tidigare 

relationsmönster med att de upplever sig ha saknat en sund och trygg fadersgestalt under barndomen 

på grund av att de har varit fysisk frånvarande eller lidit av alkoholism. Två av personerna uppger 

även att deras mamma befinner sig i missbruk sedan deras barndom, vilket tyder på att de antagligen 

även upplevt en avsaknad av en sund och trygg modersgestalt. Tre av dem poängterar även att de inte 

heller upplever sig ha fått bevittna en sund och trygg relation mellan föräldrarna eller mellan föräldern 

och deras partner när dem växte upp. Allt detta kan tolkas som, utifrån intervjupersonernas berättelser, 

att de upplever sig ha lärt in ett beteendemönster under sin barndom som de sedan fortsatt praktisera i 

vuxen ålder. 

 

min pappa har aldrig funnits i bilden, så jag har aldrig haft någon manligt förebild heller som har 

visat hur en kille ska behandla mig […] sakerna som mitt ex har gjort bland annat, eller som någon.. 

alltså det spelar ingen roll om någon människa är elak mot mig, det så jag ska förtjänas, det är så jag 

är uppvuxen med. 

 

… överhuvudtaget liksom det här att man jagade bekräftelse, framför allt. Det har jag gjort 

jättemycket, framför allt med min pappa liksom. Och det har jag ju kommit att göra också med alla 

männen som jag har träffat. 

 

… min mamma har ju varit den typiska medberoende […] hon har alltid varit den mest 

självuppoffrande personen. Och min pappa den mest egocentriska och själviska liksom. Så det har ju 

varit verkligen en dans mellan dem två som man har fått titta på liksom.. och det.. man blir ju, och 

man formas ju.. i den miljön. 

 

C) Även om samtliga beskriver prestationer som något de lagt mycket av sin energi samt fokus på så 

går detta att identifiera samt förklara utifrån intervjumaterialet på två olika sätt. Två av 

intervjupersonerna beskriver inte prestationer som en viktig del av sin uppväxt alls, men beskriver 

istället andra omständigheter som med stor sannolikhet kan tolkas som att de inte har blivit tillräckligt 

bekräftade eller har fått sina behov tillgodosedda av föräldrarna som barn. Detta kan på sikt möjligtvis 
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ha lett till att de med tiden utvecklade andra typer av färdigheter och beteenden för att bli sedda och 

bekräftade utifrån, vilket vidare kan förklara varför de också har blivit så prestationsinriktade. Båda 

intervjupersonerna beskriver även specifikt sig själva som för hjälpsamma, självuppoffrande och 

generösa i sina tidigare relationer till både vänner och partners, vilket de andra två intervjupersonerna 

inte belyser i samma utsträckning.  

 

De två andra intervjupersonerna beskriver däremot specifika omständigheter i deras barndom där 

prestationer uppmuntrades samt gav dem bekräftelse, speciellt från deras pappor. På så vis menar de 

att dem fick lära sig att prestera mycket tidigt för att nå en känsla av erkännande och godkännande, 

vilket även beskrivs som ett allmänt beteendemönster inom hela familjen. Båda förklarar också det här 

som en stor orsak till varför de tror att dem praktiserat ett prestationsinriktat beteende i vuxen ålder. 

 

För mig handlade det ju mycket om prestation. Min pappa var väldigt såhär prestationsbaserad så att 

om man, för att få bekräftelse så behöver man prestera liksom, det var det han pratade om, det var där 

man kunde få liksom ett ’fan vad duktig du är, vad grym du är’ liksom […] så, för mig blev det kring 

jobb väldigt starkt så, det var där jag hittade mina prestationer … 

 

Att i min familj blev man mycket bekräftad för vad man gjorde och inte för vad man var liksom, 

utan.. man var sina handlingar. Och så blev det väldigt viktigt att liksom få bekräftelse för att man är 

duktig liksom. Duktiga flickan. 

 

Skillnaden mellan denna upplevelse och de tidigare intervjupersonernas upplevelse av sin uppväxt kan 

möjligtvis tolkas som att intervjupersonerna i detta fall ändå blev bekräftade i någon form i samband 

med att de presterade, medan de tidigare inte uppvisar några tecken alls på att ha fått bekräftelse i 

samband med prestationer. Därför kan man i detta fall eventuellt identifiera de här personernas 

prestationsfokus som ett aktivt inlärt beteendemönster samt synsätt som utformats utifrån föräldrarnas 

belöningssystem, medan man i det andra fallet kan anta att prestationsfokuset utformats utanför 

familjen, även om det kan betraktas som resultatet av en brist på bekräftelse inom familjen. 

 

D) Vidare presenterar tidigare delar av analysen att samtliga intervjupersoner har upplevt svårigheter 

att identifiera och hantera sina egna känslor, vilket även flertalet av dem specifikt förklarar med en 

upplevd brist på härbärgering av samt stöd i sina känslor från sina föräldrar under sin uppväxt. Detta 

kan i sin tur sannolikt även förklara deras upplevt låga självkännedom och självkänsla samt 

beskrivningar på en sorts upplevd skam i samband med att känna eller uttrycka vissa känslor. Det har i 

sin tur därmed också troligtvis lett till att de med tiden utvecklat ett allt mer externt fokuserat beteende 

i vuxen ålder, som ett omedvetet sätt att undvika sina egna personliga känslor och upplevelser. 

 

När man blev ledsen i min familj så var det väldigt mycket såhär.. ’jamen det är väl inget att gråta 

för’ eller.. man fick det talat om för sig vad man skulle känna eller framför allt vad man inte skulle 

känna […] särskilt när man blev ledsen eller besviken, eller uttryckte starka känslor, eller man var 

rädd … 

 

… jag grät ofta och var ledsen och visste inte varför, och jag ville liksom ha hjälp av mina föräldrar 

kommer jag ihåg och dem kunde liksom inte, de hjälpte mig aldrig liksom med det.. utan bara liksom 

försökte tysta ner det […] det var ingen tröst där det var okej att känna känslor riktigt, det var mer 

såhär, bit ihop. 
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Frågeställning 2. 

 

”Hur förstår man Tolvstegsprogrammet som en fungerande 

behandlingsmetod för sitt medberoende?” 

 

Insikt och förståelse 

 

Samtliga intervjupersoner uppsökte ett tolvstegsmöte som riktade sig till anhöriga till missbrukare i 

samband med att de befann sig i en relation med en partner i missbruk eller strax efter att relationen 

tagit slut. Två av personerna fick kontaktinformation till tolvstegsgruppen från ett behandlingshem där 

deras partner varit inskrivna, medan de andra två kom i kontakt med tolvstegsgruppen via andra 

personer som tillhörde andra typer av tolvstegsinspirerade gemenskaper.  

 

A) Intervjupersonerna beskriver själva insikten om sitt medberoende som dubbla känslor, där så gott 

som samtliga förklarar den första huvudsakliga reaktionen som en riktad vrede och besvikelse 

gentemot sina anhöriga som de upplevde hade orsakat deras tillstånd. Detta kan tolkas som att 

samtliga intervjupersoner i sin första reaktion inte såg sitt eget deltagande i sin egen situation, vilket 

möjligtvis kan kopplas samman med deras externt fokuserade tankemönster och därmed även 

svårighet att se sig själva som aktiva medskapare till sin egen livssituation.  

 

För jag tyckte fortfarande inte att det skulle handla om mig […] Så jag blev arg över det, svinsur över 

det och väldigt mycket såhär.. aa men egenviljan var fortfarande där och härjade, liksom såhär ’vafan 

ska jag behöva jobba med mig själv nu?’ […] jag blev arg och sur och straffande mot honom för jag 

tyckte ju liksom vafan.. det handlar ju om dig liksom, det är du som har gjort det här mot mig. 

… många känslor.. arg på.. varför ska jag vara medberoende liksom? Tyckte att det.. då tyckte jag att 

det var mina föräldrars fel och mina pojkvänners fel, och jag bara kände såhär.. aa det var många 

känslor när jag fick just den insikten. 

 

B) Vidare beskriver flera av intervjupersonerna svårigheter med att acceptera att medberoendet var ett 

tillstånd som låg hos dem själva, vilket dels illusteras genom att flera av dem beskriver att deras syfte 

till att besöka möten för anhöriga i början främst var för att försöka fixa, påverka eller förstå hur de 

skulle kunna lösa sin partners missbruksproblem eller beteende. Detta kan rent generellt eventuellt 

tolkas som ett inövat tanke- och beteendemönster där intervjupersonerna, efter att ha förstått att ett 

problem uppstått, har försökt lösa det genom att återta kontroll över de externa faktorerna eller 

personerna, snarare än att ha sökt lösningen på sitt medberoende internt. Detta beteende menar 

intervjupersonerna att de nu kan förklara som bland annat en väldig rädsla att möta sig själva samt en 

stark olust att fokusera på sin egen del. Detta kan även eventuellt relateras vidare till deras sköra 

självbild samt självkänsla som kan ha upplevts som hotad i samband med att de uppmuntrades till att 

börja titta på sig själva och sitt eget beteende. 

 

Alltså när jag själv gick dit från början var det ju för att jag ville få reda på om jag kunde göra 

någonting annat för att liksom, få styr på projektet (ler) som jag tyckte att han var då […] ta reda på 

om det fanns någonting jag inte tänkte på eller någonting jag kunde göra liksom. Och då tänkte jag ju 

inte göra något med mig själv, utan göra kring honom (ler) 

Nä min tanke varför jag klev in […] det var ju bara för att jag skulle sluta må så dåligt, men jag 

förstod ju inte att (ler) det berodde på mig, utan jag trodde ju bara att det var för att han gjorde 

någonting […] jag ville kontrollera varför han gjorde så mot mig. 
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Jag hade väldigt svårt att erkänna att det var jag som var problemet, alltså jag har ju verkligen levt 

och skyllt ifrån mig … 

 

C) Själva insikten och förståelsen hos intervjupersonerna om att deras medberoendetillstånd låg hos 

dem själva, vilket innebar att de inte kunde lindra tillståndet eller sitt mående genom att sätta ett 

externt fokus utan istället behövde rikta sitt fokus mot sig själva, beskriver samtliga som blandade 

känslor av både sorg, stor rädsla samt lättnad. 

 

Det är ingen annan som är ansvarig. Och det var ju både jobbigt […] för jag har lagt mitt liv i andras 

händer. Så för mig, när jag fick den insikten så var det ju väldigt jobbigt och smärtsamt, för jag var 

tvungen att ta eget ansvar. Samtidigt som det var skönt […] Men att den spontana känslan var liksom 

livrädd, att jag helt plötsligt skulle behöva ta allt ansvar själv. 

 

Både skön och läskig […] Jag hade ju kunnat satt en gräns, eller jag hade kunnat göra såhär, så hade 

det inte lett längre, det tyckte jag var jätteläskigt […] för det var ju skönare när det var någon annan 

som hade gjort någonting mot mig. Det tyckte jag var jätteläskigt, att komma till insikt med det. 

 

… det var som en lättnad på något sätt att få veta att jag inte är ensam […] men tungt också, 

jättetungt.. jag insåg ju också att jag måste göra någonting.. eller, jag bara kände såhär en lång resa av 

jobb med mig själv för att kunna må bättre. 

 

Kort sagt kan utvecklingen av både intervjupersonernas insikt samt förståelse för sitt medberoende i 

överlag identifieras i tre olika faser, där de i den första fasen näst intill verkar ha upplevt sitt 

medberoende som en oförrätt som personligt riktats mot dem och som därför utlöst en upplevelse av 

att vara offer för andras gärningar samt en anklagande ilska. I den andra fasen beskriver de hur dem 

kommit att acceptera medberoendet som ett problem, men ändå fortsatt söka lösningen på det genom 

att anlägga ett externt fokus. Den tredje fasen kan beskrivas som att en mer djupgående insikt landat i 

samband att de plötsligt förstod att problemet inte kunde lösas genom att de anlade ett externt fokus 

utan att det snarare krävde ett internt fokus från dem själva. Även om intervjupersonerna beskriver 

olika sammanhang på hur samt varför de kom till insikt på det sättet som beskrivs i den första fasen, så 

verkar samtliga ha genomgått både den andra samt tredje fasen i anslutning till att ha deltagit på 

tolvstegsinspirerade möten för anhöriga.   

Utifrån intervjupersonernas beskrivna reaktioner gällande insikten om att både deras problem samt 

lösningar låg hos dem själva, så tyder det mesta på att deras externa fokus absolut inte har varit ett 

tanke- eller beteendemönster som de då varit medvetna om. Samtliga beskriver även hur de sedan 

förstod att de behövde sätta sitt fokus på sig själva samt var ansvariga för sin egen livssituation, vilket 

alla upplevde som en både omskakande, skrämmande samt obehaglig insikt. Dock beskriver flertalet 

även insikten som gestaltas i den tredje fasen också som en lättnad, i och med att förståelsen för deras 

medberoendetillstånd plötsligt fördjupades och därmed likaså förståelsen för dem själva. Detta verkar 

även ha hjälpt dem att börja kunna avlägsna tankar om sig själva som ensamma, knäppa, galna eller 

konstiga och istället gett dem något som de upplevt vara mer legitimt. 

 

D) Vidare berättar intervjupersonerna lite kort om hur de upplever att insikten om, samt förståelsen för 

sitt medberoende hjälpt dem på olika vis: 

 

Dels är det ju att programmet har fått en att förstå sitt egna beteende […] Idag har jag valt att stå ifrån 

det, idag har jag ett val, vilket gör att jag då kan känna tillit till mig själv och gör att jag har valet att 

lita på andra människor. Och kan inte jag det, nämen då får jag titta på mig själv eller så får jag gå. 
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Jag väljer mina strider och jag har mycket mer energi till att göra sånt som jag faktiskt vill göra 

[intervjupersonen berättar om hur hon hanterar katastroftankar] då går jag tillbaka och går igenom 

och inventerar mina känslor […] Och jag kan liksom lyfta på locket och titta på dem här känslorna … 

 

… jag kan se ur ett längre djupare perspektiv att mina val som jag gör, gör jag först och främst för 

mig själv idag, förut kunde jag ju göra nio av tio val grundat på vad andra skulle tycka och tänka […] 

Så det är stor skillnad, mycket mer lugn i mig själv, trygg i mig själv och öppen mot andra.. vågar 

liksom vara ärlig mot andra. 

 

Utifrån både ovanstående utdrag samt resterande intervjumaterial kan man se vissa gemensamma drag 

i intervjupersonernas beskrivningar, där samtliga främst belyser hur de idag upplever sig ha förmågan 

att fatta fler aktiva beslut, känner en större tillit till sig själva samt har en ökad självmedvetenhet och 

självkännedom. Man kan därför anta att tolvstegsprogrammets specifika utformning har uppmuntrat 

intervjupersonerna till att inta ett internt fokus istället för ett externt, vilket i sin tur har synliggjort 

deras egen aktiva del och därmed belyst dem själva som egna individer med egna känslor, motiv och 

handlingar. Ju mer detta har synliggjorts för intervjupersonerna, desto mer har troligtvis även deras 

självmedvetenhet ökat under de olika situationer de ställts inför, där deras synfält över olika 

situationer där det finns valmöjlighet till att fatta beslut också har breddats. Vidare verkar de även 

uppleva det mindre skrämmande att fokusera internt samt identifiera sina egna känslor och behov, 

vilket samtliga på olika sätt förklarar med tolvstegsprogrammets utformning, varav tre specifikt 

belyser sitt arbete med det fjärde steget. 

 

… när man gör dem här harmlistorna till exempel, att man går igenom rädslolistorna. Att man tittar 

på sig själv […] För ofta kan man ju vandra iväg och kolla vad andra gör och det var liksom den här 

tvärniten […] att man liksom fick dras tillbaka mot en själv. 

 

Men just steg fyra där du faktiskt går in och kollar på vem är jag och varför har jag gjort som jag 

gjort […] jag fick en helt annan bild av både mig och andra, och sjukdomen … 

 

… också fjärde steget, alltså listorna.. för det fanns så mycket i mina listor […] som jag liksom bara 

har förträngt, och där jag har liksom haft någon skev bild av hur verkligheten har sett ut. 

 

Man kan alltså förslagsvis förstå det som att en ökad självmedvetenhet och självkännedom har lett till 

att intervjupersonerna känner en större tillit till sig själva och därmed också upplever sig ha en större 

förmåga att se samt våga göra aktiva ställningstaganden. I och med att de intagit en mer aktiv roll som 

beslutsfattare och därmed också medskapare till sina liv, så kan man även anta att det i sig har bidragit 

till en större självkänsla hos intervjupersonerna, som i sin tur leder till ytterligare upplevd förmåga att 

fatta beslut samt ta ansvar. På så vis kan man alltså ana en positiv utvecklingscykel där allt hänger 

samman genom att skapa varandras förutsättningar till att utvecklas och stärkas.  

 

Att spegla bort skammen  

 

A) Samtliga intervjupersoner nådde insikt och acceptans om sin egen del i sitt eget tillstånd genom att 

delta på möten för anhöriga i en tolvstegsinspirerad grupp. Även om samtliga upplevt alla tre faserna 

av insikt som psykiskt påfrestande på olika vis så har samtliga ändå självmant återvänt till dessa möten 

regelbundet samt påbörjat och avslutat ett tolvstegsarbete tillsammans med en sponsor. Alltså har 

samtliga, trots sitt upplevda obehag samt andra mentalt svåra processer, ändå valt att återkomma till 
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samt delta på dessa möten. Detta verkar flera av dem förklara med att de upplevde det som ett socialt 

sammanhang där de inte kände sig ensamma eller konstiga längre i sitt mående eller beteende, vilket 

kan tolkas som att deras omedvetet upplevda skam lättade en aning i och med att de mötte andra 

personer med samma typ av problematik.  

 
Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt skönt.. för att jag kände att det var flera.. jag kände 

igen mig och det liksom fanns en gemensam grund, och  jag förstod att det var fler som hade gått 

igenom samma sak, och det var väldigt skönt att man inte var ensam.  

 

… det var som en lättnad på något sätt att få veta att jag inte är ensam och att det är någonting som 

faktiskt inte är helt knäppt, galet och fel (ler) utan att andra har det också, att det förekommer hos 

andra också. 

 

För det är ju också det här med medberoende, innan man kommer till insikt, att man tror att man är 

någon slags freak. 

 

B) En intervjuperson nämner exempelvis hur gamla minnen och upplevda känslor kan återuppstå och 

bearbetas i och med andras berättelser och en annan intervjuperson menar att hon i början inspirerades 

genom att lyssna till berättelser från anhöriga som hade börjat må bättre med hjälp av de Tolv Stegen. 

En tredje person nämner hur andras berättelser har hjälpt henne att sätta ord på sina egna känslor samt 

belyst upplevelser och tankar som hon innan känt en skam över att ha.  

Det som hittills beskrivits illustrerar vad som vidare kan förstås som ett intensivt speglande, där 

intervjupersonerna får hjälp att bearbeta upplevelser, identifiera sina egna känslor samt få inblick i hur 

deras mående kan förbättras, med hjälp av andras berättelser. En eventuell förklaring till att 

intervjupersonerna upplever andras berättelser vara av mer signifikant betydelse än sin egen kan vara 

att deras tankar, känslor och upplevelser som exempelvis har förträngts på grund av skam, lättare 

kommer upp till ytan när de själva inte behöver exponera sig. Detta kan speciellt ha underlättat för 

dem i början av tillfrisknandet, då de sannolikt ännu praktiserade ett externt fokus och därför 

antagligen inte heller kunde nå sina egna känslor genom att vända sig till sig själva 

. 

Saker som jag kanske inte har vågat prata om vågar jag prata om idag, för att jag vet för det första att 

andra kanske har varit med om det och för att dem känslorna kanske inte är konstiga eller någonting 

att skämmas över […] jag kan få mer förståelse för.. jag kan snappa upp grejer jag velat sätta ord på 

hos mig själv […] jag kanske har mått och känt på ett visst sätt och har kanske inte vågat prata om 

det, kanske inte förstått varför och så kanske det är någon person som delar om det … 

 

… där jag kan hitta och låsa upp minnen jag har förträngt, eller glömt bort.. situationer eller minnen 

från min egen barndom som jag kan titta på […] jag kan hitta sätt att låsa upp mig själv, jag har varit 

en väldigt låst person. 

 

Ja i en startfas så, när jag började gå på möten så var det definitivt att jag såg att dem.. eller jag kunde 

se på dem personerna som var under något slags tillfrisknande eller hade tillfrisknat, jag kunde 

verkligen se på dem att dem levde ett lyckligt liv. 

 

Deltagandet på mötena, som innefattar både att lyssna samt dela med sig av sina egna erfarenheter, 

kan därmed betraktas som en upplåsande process där intervjupersonen delar sina insikter, känslor och 

tankar som medvetandegjorts samt lyssnar på andras berättelser som kan synliggöra de känslor och 

tankar som ännu inte kommit till ytan. På så vis ges intervjupersonerna möjlighet att både komma till 

nya insikter genom att lyssna till andra mötesdeltagare, men också att få ventilera samt dela med sig av 
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de insikter de fått, vilket i sin tur kan låsa upp nya känslo- och tankeprocesser hos andra 

mötesdeltagare. Man kan härmed få en fördjupad förståelse för varför mötena upplevs hjälpa både nya 

samt mer erfarna mötesdeltagare till en ökad självmedvetenhet, eftersom de med sina berättelser både 

kan påminna varandra om olika typer av känslor, tankar och erfarenheter, men även successivt 

avlägsna en känsla av skam som ofta har uppstått tillsammans med dessa. Slutligen verkar mötena 

även inge hopp, i och med att man även delar med sig av framgångar, växande tillit samt egen 

erfarenhet till hur man löst eller hanterar vissa typer av problem.  

 

C) De tolvstegsinspirerade mötena verkar alltså även uppfylla en mer konstruktiv funktion, där de som 

deltagit en längre tid i tolvstegsprogrammet får möjlighet att dela med sig av sin väg till tillfrisknande 

till de som är nya, vilket kan identifieras som en del av programmets tolfte steg. Det som dock verkar 

vara precis lika viktigt, och som flertalet av intervjupersonerna även belyser, är att de nya besökarna 

även fyller en funktion genom att de upplevs hjälpa de mer erfarna mötesdeltagarna att behålla sitt 

tillfrisknande. De förklarar detta främst som ett effektivt sätt för dem att bli påminda om hur de mådde 

samt betedde sig när de var som sjukast i sitt medberoende, samt som en viktig påminnelse de behöver 

få för att inte drabbas av högmod i sitt tillfrisknande och därmed riskera att utveckla sitt gamla tanke- 

och beteendemönster. På så vis kan man alltså förstå intervjupersonernas syn på sitt eget medberoende 

som ett insjuknat tanke- och beteendemönster som i takt med att de tillfrisknar upplevs ligga allt mer 

latent, vars återinträde förebyggs genom att de bland annat aktivt deltar på tolvstegsinspirerade möten. 

Detta kan även associeras till idén med sponsorskap som också nämns som en del av det tolfte steget, 

där mer erfarna och tillfrisknade deltagare vägleder nykomlingar genom de Tolv Stegen, vilket ofta 

beskrivs som nyckeln för att de ska kunna behålla sitt eget tillfrisknande.  

 

Även när jag inte själv hade kommit till den lösningen så.. såg jag ju på dem som faktiskt var före 

mig i programmet, mina föregångare, de har ju verkligen varit fantastiska och väglett mig i mina 

tvivel och i mina rädslor framför allt […] när det kommer nykomlingar så hjälper dem mig väldigt 

mycket de påminner mig om hur jag var när jag var som sjukast i mitt medberoende […] jag kan 

verkligen bli ödmjuk i att det är i programmet lösningen finns. 

 

Jag ser ju själv vart jag har varit. Det påminner ju mig om hela tiden om vart jag har varit och vart jag 

är, och hur jag kan hjälpa andra […] alltså det är fortfarande en bearbetning inom en på dem här 

mötena. 

 

… varje gång jag sponsrar så kör jag ju en genomkörare av mig själv igen genom stegen, så det dyker 

ju alltid upp saker när jag sponsrar andra som jag har missat kring mig själv […] så det är ju det 

fantastiska med att sponsra, att man växer ju.. samtidigt som den andra växer, och det är ju det som är 

så finns, båda vinner ju liksom (ler) 

 

När jag sitter och sponsrar med någon så blir jag ju hela tiden påmind om mitt egna beteende, att hon 

ställer någon fråga till mig som jag.. ’aa just det’, får tänka till själv […] Och det gör att man hela 

tiden håller sig tillfrisknande. 

 

Kort sagt så verkar alltså samtliga intervjudeltagare uppleva möjligheten att få dela med sig av 

sina egna erfarenheter, känslor och tankar som en viktig del för deras fortsatta välmående samt 

självkänsla. Dock uttrycker även samtliga ett fortsatt behov av att få ta del av berättelser från nya 

mötesdeltagare som kan påminna dem om deras gamla känslor, tankar och upplevelser, som 

verkar som ett sätt för dem att förebygga återfall i sina gamla tanke- och beteendemönster. Detta 

går att binda samman med tolvstegsprogrammets tolfte steg, som dels möjliggör detta genom 

arrangerade möten där deltagarna kan dela med sig av sina egna erfarenheter och lösningar samt 
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få ta del av andras, och dels genom att uppmuntra sponsorskap där de mer erfarna kan vägleda 

och stödja de nya i programmet. Samtliga intervjudeltagare upplever att det bland annat är just 

denna konstellation, samt möjligheterna till att få båda perspektiven på sina behov tillgodosedda 

samtidigt, som gör att de anser att tolvstegsprogrammet erbjuder en lösning på deras problem.  

 

En intervjuperson beskriver exempelvis varför hon valde att återkomma på möten trots att hon 

upplevde själva processen att möta sina känslor samt upplevelser som extremt svår: 

 

Jag tror vännerna i gemenskapen, och också insikten i att ’det är här lösningen finns’, att man 

någonstans har det med sig. Att även när det är tufft, så vet.. eller så har jag i alla fall förstått att även 

om det är tufft just nu så är det här lösningen finns. 

 

En växande tillit 

 

En fundamental del av tolvstegsprogrammet är andlighet, varför programmet generellt ofta beskrivs 

som ett andligt handlingsprogram. Vissa intervjupersoner belyser denna del som mer fundamental än 

andra, men samtliga delar dock med sig av olika upplevelser på hur andligheten hjälpt dem att må 

bättre samt hantera situationer, känslor och tankar på ett mindre destruktivt sätt. På så vis kan man 

tolka det som att den andliga delen av tolvstegsprogrammet ändå har upplevts främja 

intervjupersonernas tillfrisknande enligt dem själva, även om detta har blivit belyst och identifierats på 

olika sätt eller olika sammanhang. 

 

A) Ingen av intervjupersonerna hade erfarenhet från att praktisera en specifik tro innan de började 

arbeta samt leva i tolvstegsprogrammets Tolv Steg och vissa av dem beskriver sig ha varit mer eller 

mindre agnostiskt lagda innan de började delta samt verka i tolvstegsprogrammet. Speciellt två av 

intervjupersonerna upplevde det i början problematiskt att ta till sig programmets andliga budskap och 

beskriver hur de kom att förstå programmets idé samt de Tolv Stegen intellektuellt snarare än själsligt, 

vilket de båda menar påverkade kvaliteten på deras tillfrisknande negativt. Man kan tolka detta som att 

andligheten i tolvstegsprogrammet därmed är en högst väsentlig beståndsdel för att programmet ska 

upplevas vara en effektiv behandlingsmetod för sitt medberoende. 

 

Jag hade ingen tro riktigt, jag var ju väldigt agnostisk, det har jag alltid varit liksom Jag är ensam, 

ensam är stark […] jag minns att jag gjorde programmet för att ha gjort det.. lite så. Och det var 

faktiskt inte förrän när jag väl började leva i det längre fram, år senare, hur jag förstod liksom hur 

mina egna delar faktiskt såg ut, vad min egen del var i saker och ting. 

 

I början var jag asmotiverad […] men jag märkte att när jag gjorde steg 4 när man ska gå igenom 

harmlistorna och liksom.. jag fortsatte ju vara lika förbannad […] jag kände att jag gjorde det ju inte 

helhjärtat. Jag förstod ju aldrig vad jag behövde göra, utan jag gjorde ju bara som det stod i papperna. 

 

B) Vidare går det att identifiera olika typer av områden som berörs i och med att intervjupersonerna 

belyser andligheten i programmet samt vilken relevans det specifikt har haft för dem. Det som dock 

går att generalisera utifrån allt intervjumaterial är att samtliga upplever att andligheten gett dem ett 

inre lugn som de inte upplevt tidigare, vilket tenderar att ha minskat ett flertal av de symptom dem 

nämnt att de lidit av i samband med sitt medberoende. Flera påpekar även andlighet som en viktig 

komponent i tolvstegsprogrammet som de upplever att annan sjukvård eller terapimetod inte erbjuder 
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dem, samt anser att andligheten är en stor del till varför tolvstegsprogrammet har fungerat så effektivt 

som behandlingsmetod för deras medberoende. 

 
… som är jätteviktig för mig idag och som jag fått från tolv stegen är steg elva egentligen […] det 

tillhör ju att be vissa böner, kvällsinventering […] jag tror att det är grunden till att jag känner mig så 

rofylld […] att jag känner mig lugn och sansad och inte så stressad, och det tror jag har jättemycket 

med att jag tar mig den tiden och faktiskt hittar lugnet i meditationen. 

 

… handlingsprogrammet hade inte hjälpt om det inte varit för andligheten. Så jag skulle säga att 

andligheten har varit nyckeln till det här välmåendet och det här lugnet som jag har och känner idag, 

som jag aldrig har känt i hela mitt liv. 

 

Anledningen till detta lugn som kan tolkas som en sidoeffekt på deras tillfrisknande, refereras bland 

annat till steg 1,3 samt 11, där en intervjuperson poängterar att hon behövde förstå samt acceptera sin 

egen maktlöshet över både andra människor och sitt medberoende för att kunna påbörja en inre 

förändringsprocess. En annan intervjuperson nämner steg 3 som ett specifikt viktigt steg för henne, 

eftersom det har fått henne att träna på att släppa taget om personer, situationer samt tankar och istället 

lämna över dessa till sin högre makt. En tredje intervjuperson nämner steg 11 som ett viktigt steg för 

att kunna behålla sin inre sinnesro samt stressa och oroa sig mindre. Flera intervjupersoner nämner 

även i samband med sitt nyfunna lugn att deras katastroftankar avtagit markant, vilket kan utifrån 

intervjumaterialet tolkas som att deras växande tillit till en högre makt har hjälpt dem att kunna släppa 

taget om olika typer av orosmoment samt minskat ett resultatinriktat tankemönster, vilket helt enkelt 

har fått dem att oroa sig samt stressa mindre i vardagen.  

 

Jag är inte lika styrd av rädslor längre. Visst de kan komma och dyka upp liksom i periferin, men de 

styr inte mig längre, alls. Innan så var det liksom, det var ju verkligen mina mästare […] Livet gör 

med mig på livets villkor nu, och jag accepterar det på ett annat sätt, det kunde jag ju inte innan. 

 

Jag kan liksom gå och lägga mig på kvällen, sluta ögonen och inte ha olika katastroftankar som 

flänger runt i huvudet […] jag bygger inte upp en massa förväntningar och förhoppningar, jag har 

inte en massa bilder av.. problematik som kan uppstå, jag är lite mer.. väldigt mycket mer närvarande 

i här och nu. 

 

Att våga lämna över, och våga ha tillit, att våga ha tillit till att något som är större än mig själv. I alla 

de här situationerna tidigare i mitt medberoende så har jag ju trott att jag skulle lösa alla världens 

problem […] Så det har ju hjälpt mig, alltså mer konkret, så har andligheten hjälpt mig att kunna 

lämna över saker […] jag är inte själv, jag känner mig inte ensam i det, utan jag.. ja jag behöver inte 

tro att jag behöver lösa allt själv. 

 

Samtliga intervjupersoner belyser dock även denna andliga del av tolvstegsprogrammet som den 

absolut svåraste för dem att praktisera samt tillämpa i sina olika vardagliga sammanhang. Detta kan 

eventuellt förklaras med att de tidigare lidit av vad som i denna studie har identifieras som ett 

rädslostyrt kontrollbehov, där de saknat förmågan att kunna identifiera vad de kan påverka och därmed 

tenderat att rikta sitt fokus till att försöka förändra externa omständigheter istället för det interna som 

legat inom dem själva. Medvetenheten om detta, som samtliga intervjupersoner verkar ha fått genom 

att arbeta i de Tolv Stegen samt att praktisera tolvstegsprogrammets andliga principer, verkar därför ha 

fungerat som en viktig nyckel för dem i deras tillfrisknandeprocess. Dels verkar de under sitt 

tolvstegsarbete ha blivit allt mer medvetna om sin tendens till att inta ett externt fokus, och dels verkar 

de alla anse att tilliten till en högre makt är vad som hjälper dem att kunna behålla ett internt fokus, 

eftersom katastroftankar och rädslorna avtagit ju mer tilliten till deras högre makt växt. 
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C) Då intervjupersonernas kontrollbehov bland annat kan relateras till samt förklaras med rädslostyrda 

impulser samt katastroftankar, verkar även deras kontrollerande beteende ha avtagit. Samtliga påpekar 

att de numera inte upplever sig vara styrda av sitt kontrollbehov alls på samma sätt som innan, och 

många av dem beskriver att de idag kan hantera sina rädslostyrda impulser på ett mycket mer sunt och 

systematiskt sätt. Detta kan eventuellt förklaras med både en växande självtillit hos 

intervjupersonerna, men också med att de utvecklat en tillit till en högre makt som kan tänkas 

kompensera för deras bristande självtillit. Utifrån intervjumaterialet kan det tolkas som att både deras 

tillit till dem själva samt till deras högre makt har blivit större och möjligtvis fungerar därför att de två 

utvecklingsprocesserna fungerar som viktiga komplement för varandra genom deras 

tillfrisknandeprocess.  

 
… nu när saker och ting händer, för det gör det ju fortfarande liksom, så har jag sätt att hantera det. 

Innan så hade jag inget val kände jag ju, i panik agerade jag ju bara, i affekt, eller panik, eller aa jag 

behövde ju bara fixa det. Så att nu kan jag ju titta på det, titta på det och acceptera det … 

 

Aa men rent praktiskt, stannar och försöker tillämpa programmet, jag går åt sidan, stannar upp, 

försöker vara mer närvarande, försöker vara mer saklig, ’vad är det som faktiskt händer här?’ […] ja 

men stressiga situationer som leder då oftast till impulser […] efter att ha gjort stegen så har jag fått 

svart på vitt att det ger mig ingenting att kontrollera. 

 

Och till nio av tio gånger så, det blir ingen big deal, det är såhär ’okej, nu är det så att.. det här 

jättestora har hänt. Vad kan jag göra åt det?’, istället för att bara lägga mig ner och så blir jag 

överkörd, och hela världen håller på att gå under liksom. 

 

D) Att intervjupersonerna upplever sig praktisera ett mindre rädslostyrt samt kontrollerande beteende 

gentemot särskilda personer samt situationer, och därmed fått ett större inre lugn samt internt fokus, 

verkar de anse ha hjälpt dem till att bli bättre medmänniskor. Detta kan i sin tur antagligen ha bidragit 

till att de utvecklat en mer positiv bild av sig själva men även en starkare självkänsla.  

Dels kan man anta att speglingarna utifrån har blivit av en mer positiv karaktär i samband med att 

denna typ av beteende- och tankemönster minskat, vilka intervjupersonerna menar även har lett till att 

de tidigare varit väldigt självcentrerade. En annan faktor kan vara att de har börjat leta bekräftelse, 

trygghet samt lösningar internt med hjälp av sin tillit till en högre makt, istället för att försöka finna 

det externt i exempelvis relationer till andra människor, prestationer eller situationer. Att de på så vis 

har börjat vända sitt fokus mot sig själva kan också antas ha gett dem möjligheten att skapa en sundare 

distans till det som ligger externt och därför börjat kunna praktisera en mer realistisk och tolerant 

attityd gentemot detta, då deras grundmående helt enkelt inte är lika känslomässigt beroende av det.  

 

Jag har varit en sån sjuk person och handlat utefter det […] jag behöver inte döma folk längre, jag 

kan verkligen möta världen med kärlek och tolerans […] att tro att jag ska liksom behöva hjälpa folk 

hela tiden och lösa folks problem, och också ta ansvaret från andra, för det är ju det man gör, man 

förminskar ju andra personer genom att ta deras ansvar också så att inte de ska behöva göra det. 

 

Jag ville ju styra alla situationer och personer, och allting egentligen, så nu har jag en helt annan 

acceptans, och att jag har en förståelse för andra människor och att alla människor går med en egen 

story […] jag dömer inte människor på det sättet längre. Så att det har gett mig verktyg att vara en 

bättre person […] jag har inte samma ego på samma sätt heller, jag ville ju bara ha för min egen del 

och min egen bekräftelse innan. 
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… jag är mycket mer gladare och positivare, jag är inte lika orolig och stressad, jag har ett mycket 

mycket mer lugn i mig själv och lägger först och främst vikt på mitt egna, även om jag kan vara 

omtänksam och ödmjuk mot andra, så bottnar det i att jag känner efter hur jag mår liksom. 

 

… idag kan jag sätta gränser, jag kan värdera mig själv.. men ibland får jag ju också tänka på ’När 

blir jag kontrollerande? När blir jag manipulativ?’, man får hela tiden ifrågasätta sina egna motiv […] 

att man håller sig liksom till friskt tänkande och tyckande. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså förstå det som att intervjupersonernas externa fokus, som har 

innefattat ett kontrollerande och rädslostyrt beteende, upplevs avta i samband med att de aktivt 

praktiserar tolvstegsprogrammets andliga principer samt arbetar i de Tolv Stegen. Detta verkar dels ha 

skett på grund av programmets utformning där individen uppmanas att sätta på fokus på sig själv men 

också med hjälp av att en tro på en högre makt för att klara att hantera samt släppa taget om externa 

företeelser. Vidare verkar speglingarna på både möten samt i tolvstegsarbetet vara av stor vikt för att 

behålla ett internt fokus samt att kunna identifiera, bearbeta samt acceptera känslor man tidigare ofta 

upplevt skamkänslor inför. Det verkar även vara i detta sammanhang intervjupersonerna nått full insikt 

om sitt eget medberoende samt sin egen del som medskapare till både sin problematik och lösning.  

Samtliga intervjupersoner talar om sitt behov av att aktivt gå på möten, sponsra samt leva i stegen för 

att kunna behålla sitt tillfrisknande, vilket kan tolkas som att de anser sitt medberoende ligga latent 

och därför inte kan botas. Vissa av intervjupersonerna jämför även sitt medberoende med en 

beroendesjukdom på så vis att även om de inte lider av en fysisk allergi gentemot substanser, så 

behöver de ändå aktivt underhålla sitt tillfrisknande för att inte insjukna i sitt medberoende igen. 

Samtliga verkar vara överens om att medberoende är ett känslomässigt och mentalt tillstånd som tar 

sig sjukliga uttryck i former av destruktiva beteenden samt i fysiska och psykiska symptom. Dock 

verkar det råda en oenighet kring om man bör betrakta själva medberoendet i sig som en sjukdom och 

i så fall hur man gör det. En intervjuperson menar exempelvis att medberoendet är något hon har 

utövat i former av beteende- och tankemönster snarare än något som är en del av hennes identitet.  

 

Jag presenterar ju mig själv som tillfrisknad på möten, och det är ju för att jag inte längre beter mig 

sjukt i mitt medberoendebeteende som jag gjorde innan. På samma sätt som en alkoholist kan 

presentera sig själv som en tillfrisknad alkoholist, det betyder ju att han fortfarande är fysiskt sjuk, 

han kommer ju aldrig kunna dricka igen, men han beter sig inte längre sjukt. Och medberoendet är ju 

ett sjukt beteende och du är sjuk tills du har tillfrisknat […] Det är inte något fel på mig men jag kan 

bete mig sjukt […] Så jag ser ju inte det som en sjukdom kanske, inte riktigt på samma sätt, även fast 

att man beter sig sjukt. 

 

Flera av intervjupersonerna poängterar även andra fördelar med tolvstegsprogrammet så som 

exempelvis dess tillgänglighet, frivillighet samt avgiftsfrihet, vilket de menar gör det unikt. 

 
… sedan att det är så frivilligt också, så att säga.. det kostar ingenting […] det är så lätt, du behöver 

ingenting mer än att bara tro på det här, du behöver inga väntetider hos läkare, du behöver inga 

pengar för att gå till läkare, du behöver inte äta några mediciner, utan du ska liksom bara tro på det 

här och liksom ge det en chans. Sedan visade det sig i mitt fall att det har funkat … 
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Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och hur det kan förstås med hjälp av specifikt 

utvalda teorier, samt i relation till både tidigare litteratur och forskning i ämnet. 

 

Frågeställning 1. 

 

”Hur förstår samt förklarar man sitt medberoende?” 

 

Då alla fyra intervjupersoner har vuxit upp i ett hem tillsammans med minst en förälder som lidit av en 

beroendesjukdom, varav tre av dem även nämner minst en förälder som medberoende, så kan man anta 

att de alla i viss mån har saknat möjlighet att utveckla en sund och trygg anknytning till sina föräldrar 

under barndomen. Samtliga förklarar sin barndom samt familjekonstellation som orsaken till att de 

utvecklat ett medberoende i vuxen ålder samt beskriver även omständigheter som tyder på att de växt 

upp med en bristande kontinuitet i sin anknytning till sina föräldrar. När de sedan har börjat utveckla 

målinriktade relationer samt förstå andras känslor och avsikter, vilket i detta fall syftar till föräldrarna, 

så är det möjligt att de har försökt lära sig att läsa in föräldrarnas signaler samt försökt anpassa sig 

efter dessa för att få kontakt och bli bekräftade, vilket även sannolikt kan ha innefattat 

prestationsinriktade handlingar. Detta nämner även Tommy Hellsten (1998) som den absoluta kärnan 

till medberoende, alltså ett från barndomen invant beteende att anpassa sig efter en annan persons 

mående, behov, beteende och handlingar. Lars Söderling (2002) nämner även familjekonstellationen 

som en plats där roller tilldelas både barn och vuxna, samt som kärnan till hur barnets värderingar, syn 

på samspel och moral utvecklas. 

 

Enligt Bowlbys anknytningsteori sker barnets utveckling av socialt beteende i fyra faser, där det i de 

senare faserna utvecklar ett kontaktsökande beteende gentemot specifika personer, vilka oftast är 

föräldrarna (Hwang & Nilsson, 2003). Man kan tänka att detta kontaktsökande beteende eventuellt 

inte har kunnat bemötas på ett sätt som har verkat tillräckligt bekräftande på grund av förälderns 

beroendesjukdom samt/eller den andra förälderns medberoende, då dessa sjukdomstillstånd tenderar 

att orsaka en bristande förmåga till att kunna upprätthålla en känslo- samt beteendemässig kontinuitet. 

Detta kan möjligen ha lett till ett bekräftelsesökande beteende hos barnet, där det enligt Bowlbys 

fassystem, även börjar etablera målinriktade relationer samt förstå andras känslor och avsikter. 

Eventuellt kan detta ha utlöst det som intervjupersonerna i vuxen ålder beskriver som ett prestations- 

och bekräftelseinriktat beteende hos sig själva och som den här studien benämnt som ett externt fokus. 

Detta kan även förklara deras problematik med att utveckla en kontinuitet i sitt eget jag, vilken enligt 

en sociokulturell teori byggs upp med hjälp av etablerade metakontrakt med andra människor som 

speglar individens person och beteenden, varför det även kallas ett relationellt själv (Hundeide, 2006). 

Det kan tänkas att intervjupersonernas brist på både en känslomässig samt kontinuerlig spegling under 

sin barndom har skapat svårigheter för dem att utveckla självkännedom samt trygghet i sitt eget jag. 

Vidare kan eventuellt de olika del-själven som intervjupersonerna har utvecklat nått en destruktiv nivå 

på grund av deras externt fokuserade beteendemönster, där de kan ha varit så fokuserade på att anpassa 

sig efter situationer och personer att deras olika del-själv helt enkelt blivit så pass många och 

oförenliga att det tillslut har lett till en bristande självidentitet. 

 

Då både medberoende- samt beroendepersoner uppvisar drag som kan identifieras som både själsligt 

och känslomässigt sjuka, kan man anta att föräldrar som har insjuknat i beroendetillstånd sannolikt 

inte innehar en förmåga att kunna spegla samt härbärgera barnets känsla på ett sätt som lär det att 
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kunna hantera samt identifiera sina egna känslor. Flera av intervjupersonerna nämner exempelvis att 

de tidigare har förenat vissa typer av känslor med skam, vilket samtliga även identifierar i sitt 

känsloliv från barndomen. Många belyser även medberoende samt beroendesjukdomar hos sina mor- 

eller farföräldrar vilket i sin tur också kan generera en förklaring på deras föräldrars beteendemönster 

gentemot dem. Bowlby menar att barn tenderar att kopiera föräldrarnas sätt att hantera både känslor 

och beteenden, och att det finns ett tydligt samband mellan föräldrars beteende gentemot sina barn och 

hur de själva blev bemötta under sin barndom (Bowlby, 1996).  

 

Vidare poängterar författaren även att speciellt kvinnor som växt upp i en destruktiv miljö med 

exempelvis psykisk eller fysisk misshandel tenderar att i vuxen ålder söka sig till olika typer av 

destruktiva relationer där den andra parten oftast har samma typ av bakgrund, vilket i sin tur ökar 

risken för att den destruktiva spiralen upprätthålls för nästa generation. Detta är även något som 

Rodríguez Blanco (2013) påvisar i hennes tidigare studie om kvinnor som lever i relationer där 

missbruk eller/och våld förekommer. Detta kan bland annat förklara varför samtliga intervjupersoner i 

sitt vuxna medberoende har inlett relationer med män som dels har lidit av en beroendesjukdom men 

också där åtminstone tre av dem även har växt upp i ett hem med en missbrukande förälder. Vygotskij 

menar att individers inre mentala processer har sitt ursprung från mellanmänskliga interaktioner, vilket 

innebär att man samlar på sig bland annat språkliga uttryck, beteenden, ideal samt bilder från sin yttre 

sociala miljö som man sedan anpassar och använder som diskursiva repertoarer både gentemot sig 

själv och mot andra (Vygotsky, 1978). Detta kan förklara varför både medberoende- samt 

beroendepersoner exempelvis har en tendens att söka sig till varandra, då de på grund av en liknande 

social bakgrund, och därmed också inövad diskursiv repertoar, sannolikt upplever en ömsesidig 

förståelse samt trygghet med varandra, även om deras relationsmönster i sig ofta kan ta sig väldigt 

destruktiva uttryck. 

 

Slutligen bekräftar resultatet från denna studie den tidigare forskning som gjorts om medberoendets 

olika karaktärsdrag, där exempelvis egenskaper som externt fokus, ett självuppoffrande beteende, 

skamkänslor, identitetsförlust samt ett kontrollerande beteende identifieras som typiska kännetecken. 

Flera av tidigare nämnda symptom uppkommer även i denna studie där magproblem samt psykiska 

symptom så som ångest, depression och stress verkar vara absolut vanligast.  

I resultatet går det även att känna igen de tre hörnstenar som diskuterades tidigare i studien, vilka kan 

anses sammanfatta medberoendetillståndet genom att beskriva det som en självständig process, en 

psykologisk process samt en relationell process. Exempelvis visar studiens resultat hur medberoende 

kan uppfattas som ett latent självständigt tillstånd med kopplingar till intervjupersonernas barndom, 

varför det kan förstås som en självständig process som verkar inom dem själva. Men resultatet visar 

även hur det kan komma till uttryck i olika former av kontrollerande beteenden med ett externt riktat 

fokus, vilket snarare kan beskrivas som en relationell process. Studiens resultat visar samt bekräftar 

även hur dessa tre separata processer på olika sätt tenderar att samverka samt förutsätta varandras olika 

typer av uttryck. 

 

Frågeställning 2  

 

”Hur förstår man tolvstegsprogrammet som en fungerande 

behandlingsmetod för sitt medberoende?” 

 

I studiens resultat kan man förstå hur flera av intervjupersonernas medberoendedrag på olika vis 

upplevs förebyggas genom att de aktivt deltar på tolvstegsinspirerade möten samt verkar inom 
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tolvstegsprogrammet. Resultatet visar på något som kan uppfattas som en sorts kedjereaktion under 

deras tillfrisknandeprocess där de olika komponenterna inom tolvstegsprogrammet stärker, förutsätter 

samt förebygger varandras utveckling. Kortfattat kan man förstå det som att deras externt fokuserade 

samt kontrollerande beteende avtar genom att de utvecklar en tillit till en högre makt, vilket samtidigt 

ger dem större förutsättningar att istället rikta fokus mot sig själva och därmed också öka sin 

självkännedom samt självmedvetenhet. Att intervjupersonerna även speglas på möten samt sponsrar 

andra medberoende verkar också få deras självmedvetenhet att öka, då det ger dem möjlighet att 

utforska sitt eget känsloliv utan att själva behöva exponera sig. Detta kan tänkas effektivt för personer 

med ett externt fokus, då de antagligen lättare både kan finna svar, inspiration samt lösningar inom sig 

själva med hjälp av externa medel snarare än genom att direkt vända sig inåt. 

 

Att intervjupersonerna har utvecklat en tillit till en högre makt verkar samtliga uppleva ha lett till att 

deras kontrollbehov minskat, vilket både kan bekräfta tillit som något de tidigare haft brist på men 

även som något som verkar lindra deras kontrollbehov. Det är svårt att urskilja om detta också kan 

bero på en utvecklad självtillit eller om det endast handlar om en utvecklad tillit gentemot en högre 

makt, dock tyder analysen på att båda dessa tenderar att ha utvecklats efter att intervjupersonerna klev 

in i tolvstegsprogrammet. Bowlbys menar att barnets anknytning under barndomen får betydelse för 

hur det senare knyter an i sina vuxna relationer men även för vilka förväntningar det har på relationer i 

form av närhet och trygghet (Hwang & Nilsson, 2003), vilket kan förklara tolvstegsprogrammet som 

ett forum där intervjupersonerna framför allt kan börja synliggöra detta för sig själva genom spegling, 

internt fokus samt bearbetning. Detta ökar sannolikt även möjligheterna för dem att börja frigöra sig 

från sina tidigare erfarenheter samt relationsmönster, samtidigt som de börjar praktisera tillit till en 

högre makt vilket eventuellt kan tolkas kompensera för en bristande tillit gentemot både sig själva och 

andra människor. Detta diskuteras även i tidigare forskning av Dumont, Jenkins, Hinson och Sibcy 

(2012) där deras studie visar att barn som vuxit upp med en missbrukande förälder löper mycket större 

risk att utveckla en anknytningsproblematik i sina vuxna relationer, men att en utvecklad tro på en 

högre makt verkar kunna lindra dessa svårigheter samt andra uppkomna problematiker så som 

kontrollbehov och ångest. 

Tolvstegsprogrammets utformning uppmuntrar ett internt fokus, vars förhållningssätt samtliga 

intervjupersoner även menar är anledningen till att de lyckades nå full insikt om sitt medberoende, 

samt blev motiverade till att börja våga möta sig själva i både sina känslor och beteenden. Detta verkar 

till en början mestadels ha skett under deras tolvstegsarbete tillsammans med en sponsor, men både att 

lyssna på andras berättelser under möten samt att sponsra andra medberoende verkar indirekt också ha 

en liknande effekt. Sammantaget verkar detta successivt ha ökat intervjupersonernas förmåga till att 

kunna börja identifiera sina egna beteenden, känslor och åsikter vilket sannolikt har lett till att de 

utvecklat större självkännedom och därmed även fått en mer bestående bild av det egna jaget. Detta 

kan troligtvis ha skett i takt med att de samtidigt även avvecklat sitt anpassade beteende med externt 

fokus och därmed också minskat antalet utvecklade del-själv, vilket, som tidigare nämnts, kan ha lett 

till en tidigare upplevd identitetsförlust (Hundeide, 2006). 

 

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring hur samt varför tolvstegsprogrammet kan tänkas 

verka förebyggande mot ett fortsatt medberoende, dock visar de två tidigare forskningsstudierna på att 

det dels kan bero på dess andliga innehåll men också att det tenderar att hjälpa individer att börja 

kunna förlita sig på sig själva med hjälp av programmets utformning samt stöd från personerna inom 

gemenskapen. Båda dessa slutsatser stödjer även resultatets underlag från denna studie. Vidare kan 

man även åter identifiera hur de tre hörnstenarna, med sina tre olika identifierade processer, 

inkluderas, bearbetas samt förändras i takt med intervjupersonernas tillfrisknande i 
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tolvstegsprogrammet. Bland annat bearbetas grunden till deras medberoende, vilken tycks vara deras 

barndom och uppväxt, vilket kan tänkas skapa en frigörelseprocess där de kan börja omförhandla både 

sin identitet samt sina synsätt som upplevts låsta vid detta, vars process även förstärks med deras 

identifieringar samt speglingar från andra i tolvstegsgemenskapen. Denna hypotes stöds även av den 

sociokulturella teorin om ett relationellt själv som menar att den egna identiteten ständigt 

omförhandlas genom växelverkan med omvärlden, en process som även fortgår i vuxen ålder varför 

det i så fall är fullt möjligt för individerna att ändra både sin självbild samt sitt beteende- och 

tankemönster i något som kan beskrivas som en omlärningsprocess.   

 

Vidare forskning 

 
Denna studie har till stor del verkat i ett explorativt syfte varför tre specifika studieområden har kunnat 

identifieras, vilka jag anser högst relevanta för framtida forskning att fördjupa sig i.  

 

Först och främst verkar både medberoende- samt beroendetillstånd uppstå hos personer som kommer 

från vad som kan sammanfattas som dysfunktionella familjekonstellationer, där bland annat våld och 

missbruk verkar vara vanligt förekommande. Dock tenderar män att vara överrepresenterade bland 

alkohol- och drogmissbrukare medan kvinnor istället betydligt oftare verkar identifieras som 

medberoende. Liksom tidigare forskning redan belyst så vore det högst intressant att undersöka vad 

detta kan bero på samt om, och i så fall på vilket sätt, detta kan relateras till olika genusroller.  

 

Vidare finns det en del underlag som visar på att människor med ett beroende oftast också lider av ett 

medberoende, vilket dels verkar vara en eventuell orsak till varför man utvecklar ett beroende men 

även en orsak till varför vissa återfaller i sitt missbruk. Detta kan därför anses vara ett viktigt samband 

att fördjupa sig i samt påvisar också varför kunskapen om medberoende bör vidareutvecklas. 

 

Slutligen visar den här studiens resultat på hur personer med ett medberoende ofta kommer i kontakt 

med sjukvården på grund av olika fysiska samt psykiska symptom som kan antas ha genererats från 

deras medberoendetillstånd. Dock visar resultatet även på en ofta bristande kunskap om medberoende 

i dessa sjukvårdskontakter, varför det kan vara intressant att undersöka hur samt på vilket sätt 

sjukvården kan öka sin medvetenhet om medberoendetillståndet. Detta kan främst generera en större 

möjlighet att erbjuda denna grupp av patienter rätt typ av vård och stöd, men kan på sikt även tänkas 

förebygga antalet sjukskrivningar samt andra typer av vårdrelaterade omkostnader.  
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Bilaga 1 
 

Sinnesrobönen 

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och 

förstånd att inse skillnaden” (http://www.aahistory.com/prayer).  

 

Tredjestegsbönen 

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria 

mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att 

segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att 

leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!” (Anonyma alkoholister, 2012, s. 86-87). 

 

Harmbönen 

”Detta är en sjuk människa. På vilket sätt kan jag hjälpa henne eller honom? Gud hjälp mig att inte bli 

arg. Ske din vilja” (Anonyma alkoholister, 2012, s. 90). 

 

Sjundestegsbönen 

”Min Skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till dig, både det goda och det dåliga i mig. Jag 

ber att du nu avlägsnar alla brister i min karaktär, de som hindrar mig från att vara till nytta för dig och 

för mina medmänniskor. Ge mig styrka att, när jag går ut härifrån, utföra dina befallningar. Amen” 

(Anonyma alkoholister, 2012, s. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aahistory.com/prayer
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Bilaga 2 
Texten nedan läses som inledning på Al-Anon möten samt beskriver kort om hur mötena samt 

deras gemenskap fungerar.  

 

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina 

erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att 

alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet. Al-

Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller 

institution. Al-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller 

motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Al-Anon är självförsörjande 

genom egna frivilliga bidrag. Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör 

vi genom att tillämpa de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkoholister och 

uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten. 

 

(Al-Anons Tolv Steg & Tolv Traditioner, 1997, s. 14) 
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Intervjuguide 
 

Frågeställning 1. 
 

1. Berätta gärna lite kort om dig själv och hur ser ditt liv ser ut rent praktiskt idag? 

2. När förstod du att du var medberoende och vad fick dig att komma till den insikten? 

3. Vad i medberoendetillståndet kände du igen dig i? 

4. Hur upplevde du insikten om att du var medberoende? 

5. Vilka omständigheter tror du är orsaken till att du har blivit medberoende? 

6. Vilka typer av psykiska och fysiska symptom har du haft som du upplever har orsakats av 

ditt medberoende? 

7. Hur har ditt medberoende påverkat dina relationer enligt dig? 

8. Hur har ditt medberoende påverkat din självbild enligt dig? 

9. Hur ser du på dig själv idag till skillnad från innan du förstod att du var medberoende? 

10. Hur ser du på livet idag till skillnad från innan du förstod att du var medberoende? 

 

Frågeställning 2. 
 

1. Hur kom du i kontakt med tolvstegsprogrammet? 

2. Hur upplevde du din första kontakt med det tolvstegsprogram du deltar i? 

3. Hur upplever du att processen har sett ut från att du kom in i programmet som ”ny” fram tills 

idag? 

4. Hur upplevde du själva processen av att göra de Tolv Stegen? 

5. Vad tycker du att du har fått ut av att göra de Tolv Stegen? 

6. På vilka sätt upplever du att mötena med andra medberoende hjälper dig? 

7. Har du några konkreta exempel på hur Tolv Stegen hjälpt dig? 

8. Är det något speciellt i tolvstegsprogrammet som du anser varit extra meningsfullt för dig? 

9. Har du deltagit i andra terapimetoder för att försöka må bättre och har de på något sätt hjälpt 

mot ditt medberoende? 

10. Vad anser du att tolvstegsprogrammet ger dig som du upplever att andra terapimetoder inte 

kan? 
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