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Sammanfattning: 

Medberoende är ett begrepp som används för att beskriva livssituationen för personer som lever 

nära någon som befinner sig i missbruk. Begreppet myntades i 80-talets USA och har tack vare 

självhjälpsrörelser och självhjälpslitteratur för anhöriga till missbrukare fått stor spridning. Sedan 

90-talet används medberoende-begreppet även i Sverige. Medberoende har ofta definierats som en 

sjukdom eller en diagnos likvärdig existerande beroendediagnoser. Trots att medberoende idag inte 

är en formell diagnos har medberoende blivit en del av hur allmänheten förstår vad det innebär att 

vara anhörig till någon som befinner sig i missbruk. Användandet av begreppet medberoende har av 

forskningen kritiserats för att lägga skulden för missbruket på de anhöriga vilket har lyfts fram vara 

ett skuldbeläggande som riskerar att slå särskilt hårt mot kvinnor. Under de senaste tjugo åren har 

det i Sverige trots den kritik som begreppet har nåtts av publicerats ett flertal självbiografier om 

medberoende vilka grundar sig i egna erfarenheter av att leva nära någon som befinner sig i 

missbruk. Då det saknas forskning om hur medberoende beskrivs i svenska självbiografier 

undersöks i denna studie hur det berättas om medberoende i svenska självbiografier. Genom 

narrativ metod har berättelser om medberoende i fem svenska självbiografier analyserats. 

Berättelserna om medberoende har sedan teoretiserats utifrån teoribildning kring (1) 

Medikalisering, (2) Kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv och (3) Kvalitativ simulering och 

tankefigurer i skönlitteratur och självbiografier. Resultatet av analysen visar att medberoende i de 

analyserade självbiografierna till viss del förstås som en sjukdom, men att medberoende också kan 

förstås som situationsbundet. Resultatet visar också att medberoende förknippas med kvinnor i de 

fall det förstås som en sjukdom. Slutligen visar resultatet även att erfarenheten av att vara 

medberoende är en erfarenhet som i stor utsträckning är präglad av en känsla av ensamhet. 
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1. Inledning 

”Vem som helst kan utveckla ett medberoende. Du kan bli medberoende till en cancersjuk. Lever du 

med liemannen bakom ryggen med någon med hög ångest så börjar du anpassa dig till den personen 

– kanske lite för mycket för att det ska vara sunt för dig själv.” (Sanna Lundell i Expressen Hälsoliv, 

2014, 13 oktober). 

 

Medberoende är ett inom forskningen och samhällsdebatten omstritt begrepp som används främst 

för att beskriva anhöriga till personer som befinner sig i missbruk, som påverkas av sin anhöriges 

missbruk till den grad att de anses utveckla sjukdomsliknande symptom. I svensk media har 

begreppet medberoende figurerat i bland annat dokumentärserien Djävulsdansen som sändes hösten 

2014 på Sveriges television. Serien ville belysa hur det är att vara anhörig till någon som befinner 

sig i missbruk och mer specifikt erfarenheten av att vara medberoende. Det har också skrivits 

flertalet självhjälpsböcker om medberoende och begreppet används även av professionellt 

verksamma, exempelvis terapeuter (Palmblad, 2013a, 14). Medberoende gör stundtals anspråk på 

att vara en diagnos likt till exempel en beroendediagnos, men är idag inte en formell diagnos 

(Palmblad, 2013a, 9-30). Trots detta har begreppet medberoende tack vare bland annat 

självhjälpsrörelsen fått ett stort genomslag i allmänhetens uppfattning om vad det innebär att vara 

anhörig till någon som befinner sig i missbruk. Som citatet ovan visar inbegriper begreppet 

samtidigt en stor flexibilitet; vem som helst kan bli medberoende, även den som lever med en 

cancersjuk anhörig. 

 

Hos mig som uppsatsförfattare har den samtida diskussionen kring medberoende väckt många 

frågor angående begreppets användning. Vad är medberoende egentligen? Vilken betydelse fylls 

medberoende med av de som använder det om sig själva? Vilka är de anhöriga som av andra och av 

sig själva beskrivs som medberoende? Vad kan ett användande av begreppet medberoende för att 

beskriva livssituationen för anhöriga till personer som befinner sig i missbruk få för konsekvenser 

för de som begreppet är avsett att hjälpa? Vilka slags interventioner och vilket slags socialt arbete 

påkallas genom användandet av begreppet medberoende? Dessa funderingar har legat till grund för 

och följt mig under arbetet med denna uppsats. 

 

Det ligger utanför ramen för denna uppsats att kunna adressera alla dessa frågor, men i ett försök att 

undersöka ett par av frågorna kommer denna studie att undersöka hur medberoende beskrivs i olika 

texter skrivna av personer som själva beskriver sig ha erfarenhet av att vara medberoende, eller av 

att vara den som någon har ett medberoende till. Sådana berättelser om medberoende hittar vi bland 

annat inom den självbiografiska litteraturen. Från 1990-talet och framåt har det i Sverige publicerats 
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flertalet självbiografier om ämnet där författarna använder begreppet medberoende för att beskriva 

sig själva, sina liv och erfarenheter. Det finns idag endast mycket lite forskning om hur det berättas 

om medberoende i självbiografier. Under arbetets gång har det blivit tydligt att medberoende är 

något som har förknippats med framför allt kvinnor. Därför har det blivit relevant att i denna studie 

titta närmare på hur berättelser om medberoende på olika sätt samspelar med föreställningar om kön 

och medikalisering av kvinnors verklighet (se 3.1. och 3.2.). 

 

Att undersöka vilka berättelser som det finns om medberoende är relevant för socialt arbete 

eftersom att det sociala arbetet hela tiden sker i samspel med omvärlden och de uppfattningar om ett 

problem som finns hos klienter och hos allmänheten. Socialtjänstens arbete kan inte ses som isolerat 

från resten av samhället utan är något som hela tiden påverkas av omvärlden och de föreställningar 

om sociala problem som finns i den aktuella kulturen. Våra kulturella uppfattningar om fenomenet 

medberoende kan därför även i viss mån tänkas påverka vilket slags socialt arbete som efterfrågas 

eller utförs inom missbruksområdet. 

 

Sedan 2009 har socialtjänsten vidare enligt 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen ett ansvar att erbjuda stöd 

för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller 

som stödjer en närstående som har ett funktionshinder. I Socialstyrelsens (2013) vägledning för 

tillämpning av 5 kap 10§ Socialtjänstlagen anges att även anhöriga till personer med missbruks- och 

beroendeproblematik omfattas av denna bestämmelse. Då anhöriga till personer som befinner sig i 

missbruk således numera tillhör en av socialtjänstens målgrupper, är det även av vikt för socialt 

arbete att få mer kunskap om hur personer som beskriver sig själva som medberoende själva kan 

tänkas uppfatta sin situation, en kunskap som kan nås genom exempelvis självbiografier. 

 

1.1. Bakgrund 

Palmblad (2013a) beskriver hur begreppet medberoende har blivit en del av hur vi förstår vad det 

innebär att vara anhörig till någon som befinner sig i missbruk. Begreppet kommer ursprungligen 

från engelskans ”co-dependency” som myntades i USA på 80-talet i samband med att 

behandlingshem för missbrukare började fokusera mer på de anhörigas behov (Palmblad, 2013b, 

74-75), och introducerades i svenskan på 90-talet. Begreppet medberoende syftar på 

relationsproblem som kan uppstå på grund av en närståendes missbruk av alkohol, droger, spel eller 

sex. De medberoende anses bli påverkade av sin närståendes missbruk så att de utvecklar drag eller 

tillstånd som utifrån medberoende-begreppet ses som sjukdom, störning eller dysfunktionalitet 

(Palmblad, 2013a, 10-11). Två centrala faktorer som anses ingå i den medberoendes problembild 
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är ”jagsvaghet” och att den medberoende är en ”möjliggörare” av den anhöriges fortsatta missbruk 

(Palmblad, 2013a, 14). Jagsvaghet är enligt Palmblad (2013a) när en tar på sig för mycket ansvar 

för andra och i och med det försummar sig själv. Att vara en möjliggörare innebär att en underlättar 

för den som är beroende att fortsätta missbruka eller på annat sätt fortsätta med sitt skadliga 

levnadssätt (Palmblad, 2013a, 14). Begreppet medberoende åsyftar främst de svårigheter som 

uppstår i samband med en anhörigs alkohol- eller drogmissbruk men kan också åsyfta svårigheter 

som uppstår i samband med en anhörigs missbruk av spel eller sex (Palmblad, 2013a, 10). 

 

Palmblad (2013a) beskriver att medberoende inte är en officiell diagnos, men att det trots detta har 

utvecklats till en förståelsemodell som används av anhöriga till missbrukare, och av professionella 

och terapeuter, som ett sätt att förstå de problem som anhöriga till missbrukare upplever. 

Medberoende har allt mer börjat ses som en självständig problemkategori i förhållande till missbruk 

och ses nu ibland också som en huvudkategori (Palmblad, 2013a, 14-15). 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det berättas om medberoende i svenska självbiografier. 

 

1.3. Frågeställningar 

1. Hur berättas det i svenska självbiografier om erfarenheten av att vara medberoende? 

2. Hur berättas det i svenska självbiografier om orsakerna till att ett medberoende uppstår? 

3. Hur berättas det i svenska självbiografier om vägen ut ur ett medberoende? 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsens första kapitel började med en inledning i vilken uppsatsämnet medberoende i svenska 

självbiografier ringades in. Detta följdes av en kort bakgrund i vilken begreppet medberoende 

förklarades. Sedan presenterades studiens syfte och även de frågeställningar som har formulerats till 

hjälp för att uppfylla syftet. Nedan i kapitel två redogörs för tidigare forskning om medberoende för 

att ge en bild av vad forskningen säger om hur medberoende-begreppet används och definieras 

inom alltifrån populärvetenskaplig litteratur till behandlingsverksamheter. I kapitel tre presenteras 

de tre teoretiska ingångar som har valts ut för analysen av det empiriska materialet i denna studie: 

medikalisering, kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv samt kvalitativ simulering och 

tankefigurer i skönlitteratur och självbiografier. I kapitel fyra redogörs för studiens forskningsansats 

och för materialurval. Sedan förs en diskussion av självbiografin som empiriskt material vilket följs 

av en redogörelse för narrativ metod vilket är den analysmetod som används i studien. Kapitel fyra 
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avslutas med en diskussion av studiens begränsningar, tillförlitlighet och giltighet och av de etiska 

överväganden som varit aktuella för studien. I kapitel fem presenteras studiens resultat uppdelat i de 

fyra steg som beskrivs i metodkapitlet; uttydning, förklaring, utforskande och teman. De teman som 

har identifierats i materialet analyseras här utifrån teori och tidigare forskning. I kapitel sex 

sammanfattas först resultatet utifrån syfte och frågeställningar för att sedan diskuteras utifrån vad 

studien tillfört forskning inom socialt arbete, hur resultatet har påverkats av teori- och metodval 

samt vilka implikationer resultatet har för forskning inom socialt arbete och för det sociala arbetets 

praktik.  
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2. Tidigare forskning 

I genomgången av tidigare forskning inom området har det utifrån studiens syfte, att undersöka hur 

det berättas om medberoende i svenska självbiografier, varit mest relevant att titta på forskning som 

undersöker vilka betydelser medberoende fylls med inom olika litteraturgenrer. Det har också 

ansetts vara av hög relevans att titta på forskning om vilken funktion som användandet av begreppet 

medberoende fyller för dem som begreppet avser att beskriva. Utöver detta redogörs även för 

forskning som kritiskt granskar begreppets användbarhet i behandlingsverksamhet, då det visade sig 

att sådan forskning utgjorde ett betydande inslag i den tidigare forskningen om medberoende. 

 

2.1. Medberoende i litteraturen 

Studier liknande denna av hur medberoende beskrivs inom olika litteraturgenrer så som 

självbiografier, självhjälpslitteratur, populärvetenskaplig litteratur och romaner har tidigare gjorts av 

bland annat Palmblad (2013c), Martin (1988) och Messner (1996). Palmblad (2013c) redovisar en 

analys av texter om medberoende inom genrerna självhjälpslitteratur, populärvetenskaplig litteratur, 

självbiografier och romaner. Hon använder sig av begreppet diskurs, som brukar definieras som ett 

bestämt sätt att förstå och tala om en företeelse, då hon menar att användandet av begreppet 

medberoende innebär ett visst sätt att tala om vissa människor som gör att de framstår som 

avvikande (Palmblad, 2013c, 116). Palmblad (2013c, 149) identifierar tre olika versioner av 

medberoendediskursen som framträder i de analyserade böckerna; medberoende och socialt 

samspel, medberoende och personlighet samt medberoende och arv. Av dessa menar hon att 

medberoende och socialt samspel är den version som är mest framträdande i böckerna.  Palmblad 

(2013c, 149) skriver vidare att det framför allt är när medberoende beskrivs utifrån personlighet 

som begreppet kopplas till kvinnor. Lösningar på medberoende söks i böckerna på individ- och 

familjenivå medan samhällets inverkan lämnas utan någon djupare problematisering (Palmblad, 

2013c, 152). Enligt Palmblad (2013c) ses den medberoende som medskyldig både till den 

beroendes problem och anses samtidigt ha ett ansvar att hantera sina egna problem. Hon anser att 

detta kan ses i ljuset av samhällets responsibilisering av medborgarna – att medborgarna får ta allt 

större ansvar för sin egen och närståendes hälsa (Palmblad, 2013c, 154-155). 

 

En genomgång av amerikansk populärvetenskaplig litteratur om medberoende har gjorts av Martin 

(1988). Martin (1988) skriver att det i den populärvetenskapliga litteraturen finns en stor variation i 

hur en ser på medberoende. Vissa författare anlägger ett psykodynamiskt perspektiv på 

medberoende och talar om aspekter som låg självkänsla och vissa beteendemönster, medan andra 

talar om medberoende som en diagnos med både psykologiska och fysiska symptom lika allvarliga 
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som vid ett alkoholmissbruk, och ytterligare andra utvidgar begreppet till att handla om alla som 

befinner sig i dysfunktionella familjer och till och med hela samhället. Enligt Martin (1988) saknar 

definitionerna av medberoende som förs fram i den populärvetenskapliga litteraturen vetenskapligt 

stöd. Martin (1988) beskriver att många av de som har argumenterat för användandet av begreppet 

medberoende är verksamma inom privat behandlingsverksamhet och att det finns en risk att ett 

benämnande av anhöriga till missbrukare som sjuka riskerar att innebära en exploatering i och med 

att denna benämning gör att allt fler anhöriga söker sig till olika behandlingsverksamheter. 

 

Messner (1996) gör i sin tur en retorisk analys av den amerikanska självhjälpsboksförfattaren 

Melody Beatties texter om medberoende. Enligt Messner (1996) är denna analys intressant då 

självhjälpsböcker spelade en stor roll i populariserandet av begreppet medberoende som något som 

allmänheten kunde identifiera sig med.  Messner (1996) beskriver hur medberoende i Beatties texter 

blir till en ”pollution”, förorening, i befolkningen och i individen. Messner (1996) beskriver vidare 

hur medberoende i Beatties texter är något som grundläggs under uppväxten i dysfunktionella 

familjer. I processen för att som vuxen bli fri från medberoendet måste den medberoende rena sig 

från medberoendets förorening för att sedan skapa sig en ny identitet som ”recovering 

codependents” (Messner, 19962). 

 

2.2. Medberoende som identitet och livsberättelse 

Flera forskare har studerat medberoende utifrån aspekter såsom skapandet av en ny identitet eller 

skapandet av en ny berättelse om sig själv och sitt förflutna. Här hittar vi bland annat Irvine (2000) 

som har studerat hur berättelser används inom självhjälpsgrupper för medberoende. Hon redogör för 

hur deltagare i dessa självhjälpsgrupper skapar sina jag genom de berättelser om medberoende som 

de berättar för varandra under gruppernas möten. Enligt Irvine (2000) är de berättelser om sig själva 

som människor berättar för sig själva och andra centrala i skapandet av ett inre jag. För att bygga 

upp en sådan berättelse använder en sig av olika institutioner för att berättelserna ska anses 

meningsfulla i sina egna och andras ögon, till exempel den romantiska relationen. Irvine (2000) 

menar att när en relation tar slut, vilket ses som ett misslyckande i vårt samhälle, kan berättelser om 

medberoende användas som ett sätt att för omvärlden och sig själv legitimera att en 

har ”misslyckats” i sin relation. Genom att berätta om sitt medberoende i självhjälpsgrupperna kan 

deltagarna återupprätta den känsla av ett inre jag som gått förlorad när deras relationer tog slut. 

Under sina studier av självhjälpsgrupper för medberoende identifierade Irvine (2000) en ”formel” 

för vad en berättelse om medberoende förväntades innehålla: (1) beskrivning av omständigheter i 

                                                 
2Sidnumrering saknas i onlineversionen av Messner's ”'Sizing up' codependency”.  
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barndomen som grundlagt medberoendet, (2) beskrivning av dysfunktionen som följer barndomen, 

(3) beskrivning av tillfället en nådde botten, (4) beskrivning av vad en gör för att återhämta sig från 

medberoendet och (5) beskrivning av vilka positiva förändringar som inträffat sen en påbörjat 

återhämtningen. 

 

Identitetsskapande hos fruar till manliga alkoholister har vidare studerats av Asher och Brissett 

(1988). De beskriver hur de då de intervjuade kvinnor som var gifta med manliga alkoholister 

upptäckte att de flesta av kvinnorna beskrev sig själva som medberoende, detta trots att det för 

kvinnorna själva var svårt att ringa in vad medberoende innebär. Asher och Brissett (1988) såg att 

många av kvinnorna hade kommit i kontakt med begreppet första gången då de deltog i 

familjebehandling för makar till alkoholister och att fruarna genom personalens beskrivningar av 

dem som medberoende hade kommit att börja identifiera sig med begreppet. Asher och Brissett 

(1988) såg också att en del av kvinnorna hade dåligt samvete över att de trots påtryckningar från 

behandlingspersonal och sina makar inte ville delta i olika självhjälpsgrupper för anhöriga så som 

Al-Anon3. De skriver att benämnandet av fruarna som medberoende bygger på (1) ett utpekande av 

fruarna som avvikande, och (2) en medikalisering av denna avvikelse. 

 

Steadman Rice (1992) presenterar ytterligare ett perspektiv på skapandet av berättelser och identitet 

utifrån medberoende-begreppet då han beskriver det som han kallar för den diskursiva formationen 

av medberoende som livsberättelse. Han anför att diskursen om medberoende är en 

sammansmältning av ett psykoterapeutiskt perspektiv om individuell frigörelse och av 

sjukdomsperspektivet på beroende. Steadman Rice (1992) beskriver vidare hur diskursen om 

medberoende erbjuder anhöriga till missbrukare ett nytt sätt att beskriva sina liv och identiteter, 

utanför den repressiva familjen. Samtidigt som diskursen om medberoende på så sätt kan innebära 

möjlighet till en ny identitet anser Steadman Rice (1992) att den också innebär en begränsning i hur 

de anhöriga kan förstå sig själva och sin situation. Här menar han att särskilt de aspekter av 

livssituationen som handlar om strukturella förutsättningar, som till exempel strukturella orättvisor, 

inte ryms inom medberoendets diskurs och därmed tvingas lämnas utanför förståelsen av orsaker 

och lösningar. 

 

2.3. Medberoende-begreppets användbarhet inom behandling 

I den tidigare forskningen om medberoende finns också forskning kring medberoende-begreppets 

användbarhet och relevans inom behandlingsverksamhet för missbrukare och deras anhöriga, vilket 

                                                 
3 Al-Anon är självhjälpsgrupper för anhöriga till alkoholister, motsvarande Anonyma Alkoholister. 
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har diskuterats av bland annat Miller (1994), Rotunda och Doman (2001), Appel (1991) och Carr 

och Cullen (1999). 

 

Synsättet att medberoende är en sjukdom kritiseras av Miller (1994). Enligt Miller (1994) saknas 

det empiri för att medberoende skulle vara en självständig diagnos som kan skiljas från den 

anhöriges drickande. Han skriver att synen på medberoende har utvecklas inte genom empirisk 

forskning utan snarare: 

”by merging selected disease notions concerning alcoholism with various lay formulations offered by 

various clinicians and authors” (Miller, 1994, 341). 

Miller (1994) anser att sjukdomsmodellen av medberoende är alltför inkluderande med allt fler 

symptom som tillförts och därmed ett ökande antal individer som blir benämnda som medberoende. 

Han skriver vidare att sjukdomsmodellen av medberoende förlägger problemet inuti partnern till 

alkoholisten istället för i relationen. Istället för att tala om medberoende föreslår han en annan 

modell för vad han kallar ”alcohol-affected relationships”, där paret som helhet istället beskrivs 

som ”'overresponsible' and 'underresponsible'” (Miller, 1994, 342). 

 

Rotunda och Doman (2001) föreslår att en istället för att i forskningen använda sig av begreppet 

medberoende bör tala om och studera de möjliggörande beteenden som kan uppstå som en reaktion 

på en partners alkohol- eller drogberoende. De menar på att det finns stöd i forskningen för att 

partners till personer med beroende i vissa fall anammar en viss sorts möjliggörande beteenden. 

Rotunda och Doman (2001) efterfrågar dock forskning där inte bara beteende hos kvinnliga partners 

utan också manliga partners till personer med beroende studeras, då mycket av den tidigare 

forskningen har fokuserat på kvinnliga partners till manliga alkoholister. 

 

Ett feministiskt perspektiv på medberoende förs fram av Appel (1991). Hon skriver om hur hon 

anser att medberoende-begreppet bygger på en modell för heterosexuella relationer där mannen har 

auktoritet och kvinnan förväntas samarbeta och reagera korrekt på mannens beteende. 

Medberoende-begreppet refererar enligt Appel (1991) till idén om en alkoholisthustru som svarar på 

mannens beroende genom att utveckla egna symptom, vilka anses vara symptom på ett 

medberoende. Hon hävdar att användandet av begreppet medberoende är en medikalisering av 

kvinnors ekonomiska och sociala beroende av män, och att det skapar ett fokus där de medberoende 

kvinnorna och inte de alkoholberoende männen förväntas ändra sitt beteende. 

 

Carr och Cullen (1999) har studerat kopplingen hos collegestudenter mellan medberoende och 

erfarenheter från uppväxtfamiljen, fungerande i intima relationer, psykologisk anpassning och kön. 
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De skriver att resultaten av studien visar att det hos collegestudenterna inte fanns något samband 

mellan studenternas nivå av medberoende och föräldrars missbruk, men däremot ett generellt 

samband mellan medberoende och allmän dysfunktionalitet i uppväxtfamiljen. Carr och Cullen 

(1999) skriver att det inte heller fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i nivån av 

medberoende, men att en i relation till detta resultat bör ha i åtanke att könsroller hos 

collegestudenter inte är lika rigida som hos vuxna i äldre åldrar. 

 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning om medberoende har bland annat fokuserat på hur medberoende-begreppet 

beskrivs inom populärvetenskaplig litteratur och självhjälpsböcker, vilken betydelse medberoende-

begreppet har för anhörigas skapande av identitet och berättelser om sig själva inom 

självhjälpsgrupper och behandlingsverksamheter samt huruvida medberoende-begreppet är 

användbart och lämpligt för att beskriva livssituationen för anhöriga till missbrukare. Genomgången 

av tidigare forskning visar att det råder oenighet inom forskningen angående huruvida det finns 

vetenskapligt stöd för att använda sig av medberoende som en separat diagnoskategori. Det finns 

även delade uppfattningar angående vilka konsekvenser för både samhällets bemötande av anhöriga 

till personer som befinner sig i missbruk, och för anhörigas självbild, som kan komma av att 

beskriva anhöriga till missbrukare som medberoende eller möjliggörare av sin partners missbruk. 

Framför allt konsekvenserna för kvinnor är något som har problematiserats av flera forskare. 

 

Forskningsgenomgången visar även att det inte finns så mycket forskning om hur medberoende 

beskrivs i självbiografier. Merparten av den tidigare forskningen är vidare genomförd i en 

nordamerikansk kontext. Undantag är till exempel Palmblad (2013c) som har använt framför allt 

böcker från en svensk kontext. I sin analys har Palmblad (2013c) dock främst tittat på 

självhjälpsböcker och populärvetenskaplig litteratur, och har i sin redogörelse enbart inkluderat en 

självbiografi. Denna studie kan förhoppningsvis genom att undersöka hur det berättas om 

medberoende i svenska självbiografier bidra till mer kunskap om hur medberoende-begreppet 

används inom både den svenska kontexten och mer specifikt den svenska självbiografin. 
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3. Teori 

Till hjälp för att förstå och analysera det resultat som denna undersökning kommer att utmynna i har 

tre teoretiska spår valts. Det första teoretiska spåret, begreppet medikalisering, har valts ut för att 

det kan kasta ljus över hur det går till när fenomen som tidigare sågs som sociala problem börjar ses 

som diagnoser eller sjukdomar. Det verkar av vad som framkommer i tidigare forskning finnas 

pågående ansatser att försöka slå fast medberoende som en separat kategori jämte 

beroendediagnoser vilket skulle kunna anses vara en del av den ökade medikalisering av olika 

sociala problem som sker i samhället i stort (Conrad, 2007, 121). En aspekt av medberoende som 

framkom i genomgången av tidigare forskning var begreppets överassociering med kvinnor och 

kvinnors liv och erfarenheter. För att närmare förstå hur medikalisering hänger ihop med olika idéer 

som finns i samhället rörande kön kommer ett historiskt perspektiv på kvinnans sjuklighet 

(Johannisson, 1994) att komplettera teorin om medikalisering. Med hjälp av detta perspektiv kan 

jämförelser göras av hur medikalisering av kvinnors problem har sett ut tidigare i historien och hur 

medikaliseringen av kvinnors verklighet och mer specifikt medberoende ser ut idag. Detta 

perspektiv kan också visa på hur medikalisering och skapandet av nya diagnoser hela tiden är 

influerat av rådande idéer om kön. Det tredje teoretiska perspektivet, kvalitativ simulering och 

tankefigurer i skönlitteratur och självbiografier (Edling och Rydberg, 2015, 14-15), hjälper oss att 

förstå på vilka sätt som det empiriska materialet i självbiografier kan teoretiseras inom sociologisk 

forskning. Begreppen kvalitativ simulering och tankefigur kan också vara till hjälp för att förstå de 

aspekter av självbiografierna som inte enkelt kan förstås utifrån begreppet medikalisering eller teori 

om kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv. 

 

3.1. Medikalisering 

Medikalisering är ett begrepp som används för att beskriva den pågående process i samhället som 

gör att allt mer av mänskliga beteenden beskrivs i termer av sjukdom (Conrad, 2007). I den tidigare 

forskning om medberoende som redogjorts för har bland annat Appel (1991) och Asher och Brissett 

(1988) problematiserat användandet av begreppet medberoende genom teori om medikalisering. 

Både Appel (1991) och Asher och Brissett (1988) betonar att medikaliseringen av medberoende är 

en medikalisering som är könad i och med att medberoende i stor utsträckning förknippas med 

kvinnor. 

 

Sociologen Conrad (2007) beskriver medikalisering som en process genom vilken icke-medicinska 

problem börjar definieras och behandlas som medicinska problem och beskrivas i termer av 

sjukdom eller störning (Conrad, 2007, 4). Enligt Conrad (2007, 121) har medikaliseringen ökat det 
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senaste århundradet och särskilt de senaste tre årtiondena. Ökningen har skett både genom en 

ökning i antalet diagnoser men också i form av expansioner när det gäller vad som kan ingå i en 

redan etablerad diagnos (Conrad, 2007, 117-121). Exempelvis så har medikaliseringen av 

alkoholism ökat till att inkludera även barn till alkoholister, möjliggörare och personer som är 

medberoende (Conrad, 2007, 119). 

 

Medikalisering sker då ett problem definieras i medicinska termer, beskrivs med ett medicinskt 

språkbruk, förstås genom ett medicinskt ramverk eller behandlas genom medicinska interventioner 

(Conrad, 2007, 5). Exempel på områden förutom alkoholism där en medikalisering har skett är 

psykisk ohälsa, opiatberoende, ätstörningar och sexuella svårigheter (Conrad, 2007, 6). 

Medikalisering är en kollektiv process där aktörer såsom läkarkåren, patientorganisationer, sociala 

rörelser och läkemedelsbolag på olika sätt medverkar till att nya problemområden definieras som 

sjukdomar och därmed medikaliseras (Conrad, 2007, 6-9). Till exempel var rörelsen Anonyma 

Alkoholister central för att alkoholism började betraktas som en sjukdom (Conrad, 2007, 6.). 

Conrad skriver att de personer som tillhör de grupper som diagnostiseras samtidigt är centrala 

aktörer i skapandet av nya diagnoser (Conrad, 2007, 9). 

 

Medikalisering kan ske i olika utsträckning, till exempel kan barnafödande och allvarliga psykiska 

störningar anses vara nästan helt medikaliserat medan sexberoende och hustrumisshandel i 

dagsläget är bara till viss del medikaliserat (Conrad, 2007, 6-7). Precis som att ett socialt problem 

eller fenomen kan medikaliseras, så kan det också av-medikaliseras. Ett mänskligt beteende som har 

av-medikaliserats är onani, som under 1800-talet ansågs vara en sjukdom som läkarvetenskapen 

skulle behandla, men som sedan mitten av 1900-talet inte längre ses som något som bör ges 

medicinsk behandling (Conrad, 2007, 7), utan istället som en del av en ”normal” sexualitet. 

 

Conrad (2007, 7-8) skriver att de forskare som kritiserar den ökade medikaliseringen av människans 

tillvaro bland annat lyfter fram att vardagliga aspekter av livet genom medikalisering görs om till 

patologier vilket gör utrymmet för vad som anses socialt acceptabelt snävare. Medikalisering gör 

också att orsaken till olika problem söks i individen istället för i den sociala miljön, vilket gör att 

individuella medicinska interventioner prioriteras över lösningar på en samhällsnivå. Den ökade 

medikaliseringen av människans tillvaro kan också tänkas öka medicinens sociala kontroll över 

människan och mänskligt beteende (Conrad, 2007, 8). Enligt Conrad (2007, 10) har problem som är 

specifika för kvinnor blivit oproportionellt medikaliserade i jämförelse med mäns problem, till 

exempel när det kommer till barnafödande, infertilitet, PMS, ätstörningar, sexualitet, klimakteriet, 

ångest och depression. 
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I den diskussion kring medberoende som sker inom populärvetenskap, akademi, 

behandlingsinstitutioner och självhjälpsrörelser finns det en tydlig skiljelinje mellan de som anser 

att medberoende bör ses som en egen diagnos och de som anser att livssituationen för anhöriga till 

personer som befinner sig i missbruk inte bör beskrivas genom att diagnostisera eller 

problembeskriva den anhörige. Genom begreppet medikalisering kan vi undersöka på vilka sätt de 

berättelser om medberoende som framkommer i svenska självbiografier är influerade av medicinska 

förklaringsmodeller av medberoende, och i vilken utsträckning dessa berättelser bidrar till försöken 

att sätta medberoende på den medicinska agendan. En kan genom begreppet medikalisering även 

ställa sig frågor om vad en ökning i utbudet av diagnoser kan ha för tänkbara konsekvenser för olika 

grupper i samhället och särskilt för kvinnor, då det framför allt är kvinnor som brukar beskrivas i 

termer av att vara medberoende. 

 

3.2. Kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv 

I tidigare forskning och i teoribildningen kring medikalisering förs det som nu redogjorts för fram 

att kvinnors problem har medikaliserats i högre utsträckning än mäns. Johannisson (1994) har 

undersökt hur kvinnors sjuklighet konstruerades under perioden kring sekelskiftet 1900. Under 

1800-talet började det som av Johannisson (1994) kallas kvinnosjukligheten ägnas en särskild 

uppmärksamhet inom vetenskapen. Tillstånd, sjukdomar eller kroppsfunktioner såsom 

menstruation, kvinnlig huvudvärk, hysteri, kloros (bleksot) och aneroxi studerades och många fler 

kvinnor än tidigare undersöktes och sattes under behandling av läkarvetenskapen. Det var 

framförallt sjukdomssymptomen hos kvinnor ur medel- och överklassen som sattes under lupp 

(Johannisson, 1994). Det rådde enligt Johannisson (1994, 97) ett oproportionellt fokus på 

sjukdomar som rörde kvinnors underliv och ”kvinnliga nerver”, framför de sjukdomar som var 

dödliga såsom lungsot, bröstcancer och livmodercancer. Bilden av den kvinnliga sjukligheten var 

alltså djupt influerad av fenomen som rörde kvinnorollen och könsideologi (Johannisson, 1994, 98). 

 

Även de sjukdomssymptom som manifesterades hos kvinnorna hade i många fall samröre med 

kvinnorollen och kvinnans utrymme i samhället (Johannisson, 1994). Showalter (1987) beskriver 

hur anorexi, som är en dödlig sjukdom, kan ses som ett sätt att protestera mot kvinnorollen. 

Självsvält kan vara ett sätt att bokstavligen göra sig till en ”liten kvinna” och den anorektiska 

kroppen kan därmed ses som en spegling av kvinnans utrymme i samhället (Showalter, 187, 127-

128). Anorexi kan vidare ses som en reaktion på familjen som överbeskyddande och kontrollerande 

(Johannisson, 1994, 259). Precis som att anorexi kan ses som en spegel av kvinnas utrymme i 
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samhället, i vilken kvinnors kroppar måste göras så små som möjligt, skulle medberoende kunna 

ses som en spegel av kvinnans plats i relation till mannen med det ekonomiska och sociala beroende 

som många kvinnor har i förhållande till manliga partners, och den omsorg det i många fall 

förväntas att kvinnor ska ge manliga partners. Johannisson (1994) beskriver vidare att anorexi och 

självsvält började spridas på allvar efter andra världskriget. Hon menar att spridningen av anorexi 

hänger ihop med att sjukdomen i ökad utsträckning synliggjordes. Då anorexi eller andra sjukdomar 

sprids och diskuteras i hög utsträckning, blir den aktuella sjukdomen också ett accepterat sätt att 

uttrycka vissa känslor (Johannisson, 1994, 138). Även om de faktiska konsekvenserna av anorexi 

och av medberoende inte kan jämföras, kan det tänkas att uppkomsten av begreppet medberoende 

på ett liknande sätt har möjliggjort för många kvinnor att i högre utsträckning uttrycka sina känslor 

kring maktlösheten och utsattheten de upplever i sin relation till någon som befinner sig i missbruk, 

så länge som detta görs med medberoende som förståelseram. 

 

Johannisson (1994) beskriver hur kvinnor kunde gå in i eller placeras i en sjukroll där sjukdomen 

blir en central del av identiteten. Parsons (1991) menar att sjukdom även om det definieras som 

avvikelse, är en avvikelse i vilken den sjuke inte tillskrivs ansvar för avvikelsen. Sjukrollen kan 

befria en från sociala förväntningar och ansvar över att bli bra genom att ”rycka upp sig” (Parsons, 

1991, 436-440). Johannisson (1994, 255) skriver att vissa sjukdomssymptom i kulturen uppfattas 

som legitima och andra som illegitima, vilket gör att människor utan att vara medvetna om det 

anpassar sina symptom efter vad som är sanktionerat av omgivningen. Sjukrollen kunde vara ett sätt 

att driva kvinnorollen med dess förväntade svaghet och beroende till sin yttersta spets, eller vara en 

roll att ta till i avsaknad av andra tillgängliga roller (Johannisson, 1994, 268). 

 

Johannisson (1994) beskriver vidare olika förhållningssätt till kvinnopatienten som fanns under 

tiden kring sekelskiftet 1900. Sjukliggörande, osynliggörande, misstänkliggörande, moraliserande 

och förståelse var olika parallella förhållningssätt (Johannisson, 1994, 246-250). Intressant i 

förhållande till denna studies syfte om att undersöka om hur det berättas om medberoende i svenska 

självbiografier blir i ljuset av den tidigare forskningen framförallt sjukliggörande och 

moraliserande. Johannisson (1994) beskriver att sjukliggörande vid sekelskiftet var när en kvinna 

gjordes sjukare än hon faktiskt var i form av medikalisering av kvinnokroppen och användning av 

modediagnoser. Moraliserande var i sin tur de idéer som fanns om att kvinnors ohälsa berodde på 

deras dåliga livsstil, i form av lättja, slapphet, njutningslystnad och brist på vilja (Johannisson, 

1994, 246-250). Idéer fanns också om att kvinnor blev sjuka på grund av ”okvinnlighet” som 

exempelvis ovilja till att underordna sig och ovilja till självuppoffring (Johannisson, 1994, 265). 
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Johannisson (1994, 7) skriver att kvinnor i nutid precis som under 1900-talet är överrepresenterade 

när det kommer till psykiatriska och kroniska diagnoser, söker vård i högre utsträckning än män och 

använder mer läkemedel än vad män gör. Den subjektivt upplevda sjukligheten hos kvinnor har 

vidare historiskt varit mer framträdande hos kvinnor som passiviserats och som getts begränsade 

möjligheter att frångå det som förväntas av kvinnor, såsom exempelvis var fallet för hemmafruar 

under 1950-talet (Johannisson, 1994, 268). 

 

I en första jämförelse av medikalisering av kvinnors problem tidigare i historien, och de betydelser 

som medberoende fylls med idag, kan vissa skillnader noteras, som att det vid sekelskiftet 1900 

sågs som sjukligt när kvinnor inte gick med på underordning eller självuppoffring, medan den 

tidigare forskning om medberoende som redogjorts för ovan, visar att den samtida 

problembeskrivningen av medberoende delvis består i att beskriva den medberoende kvinnans så 

kallade ”jagsvaghet” och ständiga uppoffringar som dysfunktionella. Samtidigt finns också vissa 

tänkbara likheter, som till exempel det att anorexi började bre ut sig i och med sitt 

uppmärksammande precis som att den populärvetenskapliga litteraturen om medberoende fått allt 

fler att betrakta sig själva som medberoende. Johannisson (1994) visar i sin historieskrivning hur vi 

kan förstå medikalisering av kvinnors verklighet utifrån faktorer som den kvinnliga könsrollen och 

det begränsade livsutrymme som många kvinnor var och är hänvisade till. 

 

3.3. Kvalitativ simulering och tankefigurer i skönlitteratur och självbiografier 

Edling och Rydberg (2015) har skrivit om på vilka sätt som skönlitteratur kan användas som 

utgångspunkt för sociologisk forskning. De anser att skönlitteratur kan användas för att utveckla 

den sociologiska fantasin och därmed tillföra nya idéer till den sociologiska forskningen (Edling 

och Rydberg, 2015, 9-11). Studier av skönlitteratur kan sägas tillhöra den del av sociologin som kan 

kallas upptäcktens dimension. I upptäcktens dimension finns möjligheter att formulera hypoteser 

och ställa nya frågor om den sociala verkligheten. Detta skiljer sig från rättfärdigandets dimension 

som den mer traditionella sociologiska forskningen strävar mot och som kräver ett systematiskt 

system för hur observationer görs och hur slutsatser dras (Edling och Rydberg, 2015, 12-13). 

Skönlitteratur kan vidare bidra till sociologisk forskning genom tankefigurer. Tankefigurer är 

representationer eller bilder av olika sociala fenomen som påminner om Max Webers idealtyper. 

Idealtyperna finns bara i teorin och har inga exakta motsvarigheter i verkligheten. Istället är 

idealtyper något som kan bildas i ett sent stadium av en forskningsprocess. Tankefigurer kan likt 

idealtyper bidra till att få fram essensen av det sociala och bidra till att belysa sociala processer och 
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fenomen. Till skillnad från idealtyper är dock inte tankefigurer ett resultat av sociologisk 

observation och analys, utan något som hämtas in utifrån (Edling och Rydberg, 2015, 14). 

 

Självbiografier brukar vanligtvis inte räknas till skönlitteraturen utan brukar ses som en separat 

genre i förhållande till den fiktiva skönlitteraturen. Mycket av prosan som ges ut idag rör sig dock i 

ett gränsland mellan fiktiv skönlitteratur och självbiografisk skönlitteratur (Andersson, 2015), och 

det är därför inte alltid enkelt att avgöra vad som är vad. Andersson (2015) använder sig av flera 

olika begrepp för att beskriva den prosa som befinner sig i gränslandet mellan skönlitteratur och 

självbiografier; såsom självbiografiska romaner, självbiografisk skönlitteratur och autofiktion. 

Edling och Rydberg (2015) drar själva en parallell mellan hur en kan göra sociologisk forskning av 

självbiografier och skönlitteratur och menar att en kan dra liknande slutsatser i analyser av material 

från dessa genrer. De menar att både självbiografier och skönlitteratur kan vara bas för någonting 

som de kallar kvalitativa simuleringar. En självbiografi liksom en skönlitterär text kan betraktas 

som en simulering av den sociala verkligheten. Självbiografier kan som kvalitativa simuleringar ge 

inblick i begränsningar och möjligheter i det sociala livet och ge en ökad förståelse för handlingar, 

tankar och känslor, medan en i skönlitteraturen kan hitta ”modeller av människan” och  

beskrivningar av typiska situationer och scenarier för människans agerande (Edling och Rydberg, 

2015, 15). 

 

En fråga en kan ställa sig är om självbiografier liksom skönlitteratur tillhör upptäcktens dimension 

eller om de snarare tillhör rättfärdigandets dimension. Vilka slutsatser kan egentligen dras från 

självbiografiska texter? Säger självbiografier mer om samhället än vad skönlitteratur gör? Lejeune 

(2005, refererad i Maynes, Pierce och Laslett, 2008, 77-78) menar att skillnaden mellan fiktion och 

självbiografier inte är formen eller innehållet, utan snarare den handling genom vilken författaren av 

en självbiografi tillförsäkrar läsaren sanning. På så sätt kan inte skiljelinjen mellan skönlitteratur 

och självbiografier anses vara glasklar, då båda dessa genrer bär på berättelser om det samhälle vi 

lever i. Samtidigt rör sig självbiografin i och med att den innebär en nedteckning av författarens 

eget liv sig närmare mot ett rättfärdigande än den sfär som den fiktiva skönlitteraturen kan anses 

befinna sig i. Möjligheterna att verifiera den faktiska verklighetsanknytningen i det som berättas i 

självbiografierna är dock inom ramen för denna studie mycket små. Detta gör att denna studie om 

hur det berättas om medberoende i svenska självbiografier främst kan sägas handla om ett 

upptäckande av vilka betydelser som medberoende kan tänkas fyllas med av de som beskriver sig 

själva eller sina anhöriga som medberoende. 
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En kan också fråga sig i vilken utsträckning Edling och Rydbergs (2015) begrepp tankefigurer, som 

är utvecklat utifrån skönlitteratur, är tillämpbart på självbiografier. Här kan Edling och Rydbergs 

(2015) resonemang då de beskriver tankefigurer som bilder eller representationer av sociala 

fenomen anses vara relevant i studier av självbiografier. En sådan tankefigur skulle exempelvis vara 

bilden av den självuppoffrande och möjliggörande alkoholisthustrun som tidigare forskning har 

visat är en bild som ofta sammankopplas med medberoende. Denna tänkbara tankefigur kan om den 

finns i materialet ses som en representation av sociala fenomen på så sätt att det är så medberoende 

ofta har uppfattats och definierats, vilket också kan tänkas ha inneburit till exempel att kvinnor i 

högre utsträckning än män har börjat att själva identifiera sig som medberoende. Tankefigurer på ett 

vidare plan som ett sätt att få fram essensen av det sociala kan dock anses vara mindre relevant för 

studier av självbiografier då självbiografier inte i samma utsträckning som skönlitteratur är en 

iscensättning av den mer övergripande sociala verkligheten. 

 

Utgångspunkten för denna studie är att självbiografier även om de är baserade på författarens eget 

liv precis som skönlitteratur bör ses som kulturella framställningar och att det därför är lämpligt att 

förutom att använda mer traditionell sociologisk teori, också analysera dem utifrån teori som kan 

belysa dem som just kultur. Edling och Rydbergs (2015) perspektiv kan ge en vägledning i hur en 

kan använda sig av och förstå självbiografier som kulturella framställningar inom denna typ av 

studie. Detta perspektiv hjälper oss att ställa frågor om vilka svar om hur den sociala verkligheten är 

beskaffad som litteraturen kan ge den sociologiska forskningen, och vilka svar som istället måste 

sökas i mer traditionell sociologisk forskning. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs först studiens forskningsansats. Sedan beskriv hur urvalet av material till 

studien gjordes och en diskussion förs kring självbiografin som genre och hur konventioner för 

självbiografiskt berättande kan tänkas påverka de berättelser som skildras. Här fördjupas också 

diskussionen kring ifall självbiografins försäkran om att berätta sanningen gör att vi kan läsa 

självbiografiska texter som direkta återgivningar av verkligheten. Detta följs av en presentation av 

narrativ metod som är den analysmetod som har använts. Kapitlet avslutas med en diskussion av 

studiens begränsningar, tillförlitlighet och giltighet samt en diskussion om etiska överväganden. 

 

4.1. Forskningsansats 

Denna studie av hur det berättas om medberoende i svenska självbiografier har en kvalitativ 

forskningsansats. Denzin och Lincoln (2005) skriver att en inom kvalitativ forskning är intresserad 

av att undersöka hur den sociala verkligheten skapas och ges mening, snarare än att undersöka till 

exempel kvantiteten, mängden, intensiteten eller frekvensen av något (Denzin och Lincoln, 2005, 

10). Den kvalitativa forskningen består av tolkande praktiker genom vilka världen görs synlig. 

Kvalitativ forskning är naturalistisk vilket betyder att den studerar olika företeelse i dess naturliga 

sammanhang i ett försök att förstå fenomen utifrån den mening som människor fyller fenomenen 

med (Denzin och Lincoln, 2005, 3). Kvalitativ forskning är ofta inriktad på att undersöka det 

vardagliga livet och kan bidra med ”rich descriptions” av den sociala världen, snarare än 

generaliseringar (Denzin och Lincoln, 2005, 12).  Det empiriska materialet i en kvalitativ studie kan 

bestå av allt ifrån intervjuer och fallstudier, till livsberättelser eller kulturella texter, vilka beskriver 

olika händelser i individers liv (Denzin och Lincoln, 2005, 3). I kvalitativ forskning läggs ofta stor 

vikt vid hur forskningen har påverkats av både forskaren och den kontext som forskningen sker 

inom (Denzin och Lincoln, 2005, 10). Denzin och Lincoln (2005, 21) skriver att forskarens blick 

alltid går genom språk, kön, klass, ”ras” och etnicitet, och att det därför inte finns några 

observationer som kan anses vara helt objektiva. 

 

Vidare utgår analysen av det empiriska materialet i denna studie från en abduktiv ansats. Alvesson 

och Sköldberg (2008) skriver att abduktion innehåller drag från både induktion, att i forskningen 

utgå från empirin, och deduktion, att i forskningen utgå från teorin. Med en abduktiv ansats utgår en 

i analysen visserligen från empirin, men gör sig samtidigt inte av med den förförståelse en har om 

ämnet. Istället blir förförståelsen något som får inspirera till hur materialet kan tolkas och något som 

används för upptäcka underliggande mönster i materialet. Abduktion innebär alltså ett växlande 

mellan teori och empiri där både teorin och empirin omtolkas i förhållande till varandra (Alvesson 
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och Sköldberg, 2008, 54-56). I denna studie av hur det berättas om medberoende i svenska 

självbiografier har teorin hela tiden funnits närvarande i tolkningen av det empiriska materialet, 

samtidigt som att det funnits en uppmärksamhet på att det kan finnas aspekter av materialet som 

visar på tolkningar av medberoende som inte enkelt kan förstås utifrån den teoretiska förförståelsen. 

 

4.2. Material 

Som material för denna studie har fem stycken självbiografier analyserats. Självbiografierna valdes 

utifrån att de på något sätt skulle beröra ämnet medberoende och ha svenska som originalspråk. 

Endast självbiografier där ordet ”medberoende” fanns med antingen i titeln eller i förlagets, 

återförsäljarens (i detta fall adlibris.com) eller bibliotekets beskrivning av boken valdes ut. Detta för 

att intresset för studien är hur begreppet medberoende beskrivs av de som själva beskriver sig eller 

sina anhöriga som medberoende, och inte att i allmänhet undersöka självbiografier som handlar om 

erfarenheter av att vara anhörig till någon som befinner sig i missbruk. En avgränsning gällande 

graden av självbiografiska anspråk gjordes till att självbiografierna skulle vara sådana som 

marknadsförs som rena självbiografier och inte exempelvis verklighetsbaserade romaner eller 

självbiografiska texter i kombination med faktatexter. Denna avgränsning gjordes för att en ökad 

likhet gällande genre kan tänkas öka möjligheterna att kunna dra paralleller mellan böckerna. 

Självbiografierna söktes fram genom biblioteksdatabasen Libris med hjälp av 

sökordet ”medberoende”. Sökningen gjordes den 30 mars 2016 och resulterade i totalt 63 träffar 

varav fem stycken matchade de uppställda kriterierna: Medberoende, vem jag? av Birgitta Ahlzén, 

En medberoendes dagbok av Jenny Brolin Fjärilsvingar – missbruk, medberoende, cancer och 

vägen tillbaka av Yvonne Carlsson, Varför gjorde du såhär mot mig?! av Camilla Flink och Jag är 

sjuk - Om manisk överhälsosamhet – ortorexi av Lisa Jisei. 

 

Det medberoende som beskrivs i de utvalda självbiografierna rör sig om relationer till alkohol- och 

narkotikamissbrukare eller relationer till personer med någon annan typ av problem som beskrivs 

som ett missbruk eller beroende. Merparten av självbiografierna, fyra stycken, är skrivna av 

personer som skriver utifrån en erfarenhet av att ha varit eller vara medberoende. En av 

självbiografierna är skriven utifrån erfarenheten av att vara den person som någon är medberoende 

till. Samtliga utvalda självbiografierna är skrivna av kvinnor. Det framkom i sökningen på Libris att 

detta återspeglar det litterära fältet inom medberoende i stort, då kvinnliga författare dominerade 

bland de självbiografier och romaner om medberoende som dök upp i träfflistan. 
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4.3. Självbiografin som empiriskt material 

Valet att analysera självbiografier framför att analysera exempelvis romaner gjordes för att 

självbiografin kan anses ha ett särskilt värde i det att den utgår ifrån egna upplevelser och därmed 

kan anses vara mer klient-nära, och därmed mer relevant för socialt arbete, än vad andra litterära 

genrer som exempelvis romangenren skulle vara. I relation till den teori som har valts ut för att 

förstå materialet där det inom medikalisering betonas att en viktig aktör i framväxten av nya 

diagnoser är den grupp som diagnostiseras blev det ännu mer intressant att titta på just 

självbiografiskt material.  Maynes et al (2008, 78) skriver att självbiografier är en typ av material 

som traditionellt sett inte har använts så mycket i sociologisk forskning. De menar att självbiografin 

trots detta kan vara en intressant utgångspunkt för studier av subjektivitet, meningsskapande, 

motivation och individuell agens (Maynes et al, 2008, 76). Smith (1994, 288) skriver att 

självbiografin i många fall ger röst åt människor som annars har svårt att få sina röster hörda. En 

annan fördel med att studera biografier är att de ofta tecknar en livshistoria i dess helhet vilket 

öppnar möjligheten att kunna studera en människas utveckling över tid (Smith, 1994, 298). Studier 

av självbiografier inom socialvetenskap måste dock alltid ta hänsyn till självbiografiernas sociala, 

kulturella och historiska specificitet och hur självbiografierna har påverkats av rådande litterära 

konventioner (Maynes et al, 2008, 76). Tigerstedt (1992) menar att istället för att betrakta 

självbiografin som en återspegling av verkliga levnadsförhållanden bör en studera hur verkligheten 

är representerad i självbiografin. Självbiografin ses då som en speciell uttrycksform vilken påverkas 

av vilka kulturella uttryckssätt som finns tillgängliga för författaren att använda sig av i sin 

kommunikation med läsaren (Tigerstedt, 1992, 308). För kunskapsinhämtande från självbiografier 

måste läsaren använda sig av sitt kritiska omdöme och själv konstruera om och tolka berättelsen 

(Smith, 1994, 288). 

 

Materialet i denna uppsats har alltså trots sin självbiografiska form behandlats som de kulturella 

framställningar de är och inte som direkta avbildningar av verkligheten. En text som finns 

publicerad i en bok har bearbetas av författaren själv och ofta av en redaktör. Även om 

självbiografin till sin form gör anspråk på sanning, är självbiografin en litterär produkt där 

författarna väljer att framställa sina historier och sig själva på ett visst sätt. Stanton (1984, refererad 

i Stanley, 1993, 207) har argumenterat för att ”bio” borde tas bort ur ”autobiography”, då hon anser 

att ordet ”autography” bättre fångar hur skrivandet av en självbiografi handlar mer om att framställa 

sitt jag än en direkt avspegling av livet. Johansson (2005, 96) beskriver skrivandet av en 

självbiografi som att det är ett sätt att definiera vem en är. Med självbiografins form så som den ser 

ut i väst följer också vissa förväntningar på hur en bör berätta sin historia. En förväntas berätta om 
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händelserna i sitt liv i en särskild kronologisk ordning och beskriva en utveckling i sig själv som 

individ (Johansson, 2005, 231). Maynes et al (2008, 78) skriver att författare av självbiografier 

vanligtvis skriver sina historier utifrån något av de typiska sätt att bygga upp en intrig som finns 

tillgängliga inom den aktuella kulturen. Den självbiografiska berättelsen påverkas också av 

tidpunkten som berättelsen skrivs under, då författare av självbiografier liksom alla människor 

uppfattar sitt liv på olika sätt vid olika tidpunkter i livet (Smith, 1994, 288). 

 

Såsom har beskrivits i uppsatsens teoridel så tar Maynes et al (2008, 77-78) upp hur forskaren 

Lejeune har lyft fram att skillnaden mellan fiktion och självbiografier inte är formen eller 

innehållet, utan snarare den handling genom vilken författaren av en självbiografi tillförsäkrar 

läsaren sanning. Maynes et al (2008) citerar Lejeune: 

”An autobiography is not a text in which one speaks the truth about oneself, but a text in which 

a real person says that he or she is speaking the truth about himself or herself” (Lejeune, ”From 

Autobiography  to Life-Writing, from Acedemia to Association: A Scholar's Story”, Plenary 

Lecture,  22 april 2005, University of Kentucky) (Maynes et al, 2008, 78). 

Att säga att en talar sanning i sin självbiografi, kan alltså inte ses som ett automatiskt bevis på 

att det en berättar är ”sant”, men det kan tänkas medföra vissa sociala förväntningar om att det 

en berättar ska hålla en viss trovärdighet. Sammanfattningsvis kan en säga att självbiografier 

får sin legitimitet som autentiska berättelser genom att författaren säger att hen berättar 

sanningen om sitt liv, samtidigt som att det oftast finns mycket små möjligheter för läsaren att 

avgöra vad i berättelsen som är ”sant” och inte. Självbiografiskt berättande är även påverkat 

av en mängd olika kulturella konventioner för berättande vilket också kan tänkas påverka vad 

som de facto skildras. 

 

De berättelser om medberoende som finns i självbiografier kan vidare tänkas vara mindre ”direkta” 

och ofiltrerade än de berättelser som skulle kunna komma fram i en intervjustudie om 

medberoende, i och med den bearbetning som sker av en text innan den publiceras.  En 

intervjustudie har också potential att erbjuda en sfär där en kan berätta öppet om sig själv och sitt liv 

och samtidigt vara försäkrad att ingen utom uppsatsförfattaren kommer få veta vem en är. Sådant är 

inte fallet med en publicerad självbiografi där författaren skriver under sitt eget namn. Därför kan 

det tänkas att vissa aspekter av livet som det kanske hade varit möjligt att dela med sig av under en 

intervju, väljs bort i skrivandet av en självbiografi, för att en viss bestämd bild av sig själv och ens 

historia ska framträda för läsaren, eller för att en inte önskar offentliggöra vissa aspekter av sitt liv 

som en anser är alltför personliga. Självbiografin har dock som empiriskt material en fördel i det att 

den som Smith (1994, 298) skriver ofta innebär ett nedtecknande av en hel livshistoria vilket 
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möjliggör studier av en människas utveckling över tid. Sådana omfattande berättelser hade varit 

svåra att få fram i en intervjustudie med tanke på den tidsbegränsning som har funnits för arbetet 

med denna uppsats. 

 

4.4. Analysmetod 

De utvalda självbiografierna har analyserats med hjälp av narrativ metod. Narrativ metod sätter 

berättelsen och människans muntliga och skriftliga berättande i fokus (Johansson, 2005). Narrativ 

metod kan användas för att analysera berättelser i exempelvis skönlitterära texter, medietexter, 

institutionella samtal eller berättelser som uppkommer i intervjuer (Johansson, 2005, 22). Narrativa 

metoder försöker inte svara på frågor som handlar om 'varför?' utan är mer intresserade av att 

undersöka olika företeelser utifrån frågan 'hur?' (Dawson och Hjorth, 2012). Till grund för narrativ 

metod ligger enligt Johansson (2005) en verklighetssyn där språket inte ses som ett genomskinligt 

medium som avbildar en redan existerande verklighet, utan som något som skapar den sociala 

verkligheten. Genom de berättelser vi berättar och de beskrivningar och förklaringar vi ger skapar 

vi våra identiteter, relationer och värderings- och normsystem. Berättande kan vidare ses som ett 

sätt för människan att orientera sig i omvärlden (Johansson, 2005, 18). Det kan ses som 

grundläggande för människans tänkande och för vårt skapande av kunskap. Med hjälp av berättelser 

konstruerar vi våra uppfattningar om världen och oss själva och kommunicerar detta vidare 

(Johansson, 2005, 16). Genom berättelser får våra erfarenheter sammanhang, mening och 

begriplighet. Berättandet kan skapa ordning i det kaotiska och helhet av fragment. Berättelserna kan 

ge svar på frågor som vem en är, var en kommer ifrån och vart en är på väg (Johansson, 2005, 17). 

 

Narrativ metod är lämplig för denna studie då metoden betonar berättelsens betydelse för vårt 

skapande av oss själva som sociala varelser och för vårt gemensamma skapande av den sociala 

verkligheten. Tidigare forskning har visat att berättelser om medberoende ofta spelar en stor roll i 

anhörigas identitetsskapande (Asher och Brissett, 1988; Irvine, 2000; Steadman Rice, 1992). 

Bakom publicerandet av en självbiografi finns vidare ofta en stark önskan om att få berätta sin 

historia och även en önskan om att denna berättelse ska påverka eller hjälpa andra människor. Den 

centrala roll som den skriftliga berättelsen spelar i vår kultur är en förutsättning för självbiografins 

existens och utformning. Narrativ metod anses passande i detta sammanhang då metoden lägger stor 

vikt vid berättelsens betydelse för våra sociala relationer. I jämförelse med exempelvis 

diskursanalys kan narrativ metod även anses vara mer lämplig att använda för analys av 

självbiografier, då den istället för att fokusera på enskilda utsagor, ställer mer övergripande frågor 

till berättelsen som helhet. Eftersom att självbiografier många gånger innebär en stor grad av 
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självutlämnande är det viktigt att i analysen av materialet återge helheten så att citat kan förstås i det 

större sammanhanget som är berättelsens helhet – den berättelse som författarna har velat förmedla. 

 

För den konkreta analysen av materialet hämtades inspiration från Dawson och Hjorth (2012) som 

använder en modell för narrativ analys i en studie av självbiografier, vilken är framtagen av Barbara 

Czarniawska (2004, refererad i Dawson och Hjorth, 2012).  Modellen baserar sig på Hernandi’s 

hermeneutiska triangel vilken består av tre olika sätt att läsa en text; ”explication” 

(uttydning4), ”explanation” (förklaring) och ”exploration” (utforskande) (Dawson och Hjorth, 2012, 

343). I analysen av de utvalda självbiografierna i denna studie läste jag självbiografierna en gång 

vardera. Under läsningen gjordes understrykningar av passager som utifrån studiens frågeställningar 

ansågs särskilt viktiga. Efter att en hel självbiografi var genomläst återvände jag till de understrukna 

passagerna för en andra genomläsning och analyserade de respektive berättelserna med inspiration 

från Dawson och Hjorths (2012) tre första steg: 'vad?' (uttydning), 'hur?' (förklaring) och 'hur 

använda?' (utforskande).  

 

I det första steget, uttydning - 'vad?', tolkar läsaren texten och svarar på frågan: vad säger texten? 

(Dawson och Hjorth, 2012). Här gjordes textnära sammanfattningar av berättelserna om 

medberoende. I detta steg av analysen framkom bland annat att det i samtliga självbiografier 

berättas om medberoende som något som är präglat av kontroll av den beroende anhörige. 

 

I det andra steget, förklaring - 'hur”, börjar forskaren dekonstruera berättelsen och svarar på frågan: 

hur säger den här texten det den säger? (Dawson och Hjorth, 2012). I detta steg undersöktes vilka 

litterära medel som använts för att förmedla berättelsen, till exempel vilket berättarperspektiv som 

använts, ifall det fanns några citat eller faktaavsnitt som syftar till att styrka berättelsen och hur 

paralleller drogs mellan medberoende och andra sociala problem som ett sätt att förstärka allvaret i 

problemet. Även vilket syfte som författaren själv kunde tänkas ha med att berätta sin historia 

undersöktes (Dawson och Hjorth, 2012). I detta steg av analysen av självbiografierna framkom 

bland annat att medberoende i självbiografierna jämförs med både missbruk i allmänhet och även 

mer direkt med substansmissbruk såsom alkoholmissbruk och tablettmissbruk. 

 

I det tredje steget, utforskande - 'hur använda?', diskuterar forskaren det som har kommit fram i de 

två föregående stegen och svarar på frågan: vad tänker jag, läsaren, om allt det här? (Dawson och 

Hjorth, 2012). För att närmare utforska materialet användes i detta tredje steg, precis som i Dawson 

                                                 
4Uppsatsförfattarens översättning. 
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och Hjorths (2012) studie, Burke's dramatiska analys. Här undersöktes varje berättelse utifrån fem 

element: ”act” (vad händer? vad görs?), ”agent” (vem agerar?), ”agency” (hur görs saker? vilka 

medel används?), ”scene” (var utspelar sig händelserna? vad är bakgrunden/kontexten?) 

och ”purpose” (varför agerar agenten?) (Dawson och Hjorth, 2012, 347). Sedan jämfördes 

berättelserna utifrån de fem elementen och likheter och olikheter i berättelserna utifrån elementen 

undersöktes (Dawson och Hjorth, 2012). I steg tre av analysen av självbiografierna i denna studie 

framkom bland annat att den huvudsakliga medberoende personen i alla utom en av 

självbiografierna är en kvinna. 

 

Fokus lades på det i självbiografierna som berör studiens syfte och frågeställningar, det vill säga 

erfarenheter av medberoende och dess orsaker och vägen ut, medan annan tematik i 

självbiografierna berördes i de fall det ansågs viktigt för den kontextuella förståelsen. Med 

anledning av den teori som har valts rörande medikalisering och kön riktades särskild 

uppmärksamhet på det i berättelserna som berörde medikalisering och kön, samtidigt som en 

öppenhet hölls för att andra betydelser och tolkningar av medberoende kunde finnas i materialet. 

 

 När varje självbiografi hade analyserats utifrån de tre första stegen bildades precis som i Dawsons 

och Hjorths (2012) studie teman utifrån det bearbetade materialet, vilka har tolkats med hjälp av 

teori och tidigare forskning. Fyra teman identifierades: Medberoende som sjukdom eller inlärt 

beteende, Medberoende som situationsbundet, Medberoende och kön samt Medberoende och 

ensamhet. Dawson och Hjorth (2012) kopplar i sin studie sin analys till teori och tidigare forskning 

redan i det andra steget. I denna studie gjordes valet att koppla resultatet till teori och tidigare 

forskning först när teman hade skapats. Detta val gjordes för att skapa en tydlig struktur i både 

analysprocessen och i redovisningen av resultatet. Som ett sätt att göra analysen mer överskådlig 

och genomskinlig för läsaren användes tabeller (Bilaga 1, 2 och 3) för alla fyra steg. 

 

4.5. Studiens begränsningar, tillförlitlighet och giltighet 

Studiens förutsättning, vilket är att svenska självbiografier analyseras, är också dess största 

begränsning. Eftersom att det som har studerats enbart är svenska självbiografier som berör ämnet 

medberoende och inga andra textmaterial, eller intervjuutskrifter såsom fallet hade varit om 

intervjuer hade genomförts, kan studien enbart uttala sig om hur det berättas om medberoende inom 

just självbiografier. Det kan i och med detta finnas en del begränsningar i överförbarheten av 

resultatet på det praktiska sociala arbetets fält. Utgångspunkten för studien är dock att den ändå kan 

bidra med viktigt kunskap till det sociala arbetet på så sätt att den kan ge en ökad inblick i hur de 
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som brukar beskrivas som medberoende och deras anhöriga kan tänkas att själva uppfatta och tolka 

sin situation och vilka tänkbara lösningar de själva kan tänkas se på sina och sina anhörigas 

problem. Att ha en känsla för hur klienter som befinner sig i missbruk och deras anhöriga kan 

tänkas uppfatta sin situation är viktigt för att som socialarbetare kunna möta klienten och dennes 

anhöriga där de själva befinner sig. Studien kan förhoppningsvis även bidra med kunskaper om hur 

olika sociala problem könas vilket är viktigt att ha kunskap om för att kunna bedriva ett jämlikt 

socialt arbete där målet är att frigöra alla människor oavsett könstillhörighet. 

 

Det är tänkbart att analysen av materialet har påverkats av den förförståelse och den syn på 

samhället och människan som finns hos mig hos uppsatsförfattare. Under arbetet med uppsatsen har 

det för mig till exempel varit omöjligt att inte tänka på egna erfarenheter av att se hur missbruk på 

olika sätt påverkat personer i min närhet. Att jag har en feministisk förförståelse vilket innebär 

bland annat att jag ser på kön som en social konstruktion vilken i hög utsträckning strukturerar våra 

liv och påverkar vilka vi tillåts bli som människor och vilket utrymme vi ges i samhället, har också 

påverkat hur jag närmat mig materialet. 

 

4.6. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste all forskning börja med att en avvägning görs av vilken risk 

och nytta ens forskningsprojekt innebär. Forskningsprojektets vetenskapliga värde ska vägas mot de 

skadliga konsekvenser som forskningen kan innebära. Om det finns olika metoder som kan 

betraktas som likvärdiga ska den metod väljas som har minst skadliga konsekvenser för berörda 

människor. Ett villkor för att eventuella risker ska kunna vägas upp av nyttan är att det är möjligt att 

svara på forskningens frågor genom den metod som har valts (Vetenskapsrådet, 2011, 31). Riskerna 

med denna studie har bedömts vara relativt låga eftersom att metoden som valts inte har inneburit 

att personer som exempelvis har erfarenheter av att vara anhöriga till någon som befinner sig i 

missbruk har intervjuats eller att nya uppgifter från enskilda personer på annat sätt har inhämtats. 

Istället ligger studiens fokus på att undersöka hur det berättas om medberoende i redan publicerade 

svenska självbiografier. Att undersöka självbiografier bedömdes innebära en lägre risk för skada än 

vad det skulle ha inneburit att genomföra en intervju- eller enkätstudie om medberoende. 

 

Då självbiografier till sin form är baserade på egna upplevelser kan det dock uppstå en viss risk för 

skada i de fall denna studie inte återger berättelserna i självbiografierna på ett sätt som är i 

samklang med det budskap som författarna har velat förmedla genom sina berättelser. Uppsatsen 

undersöker med ett kritiskt perspektiv hur begreppet medberoende används i det dagsaktuella 
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samtalet om missbruk, ett perspektiv som med stor sannolikhet till alla delar inte delas av 

upphovsmännen till de analyserade självbiografierna. När författarna har publicerat sina berättelser 

har detta troligtvis gjorts med önskan om att med sina egna ord få berätta sin historia och inte med 

en önskan om att denna historia ska vara underlag för en C-uppsats inom socialt arbete. Med 

anledning av detta har det funnits en strävan att i denna uppsats vara ärlig och tydlig med vilka 

utgångspunkter som legat till grund för analysen. Det har i denna uppsats även funnits en strävan att 

i resultatdelen återge berättelserna på ett så rättvisande sätt som möjligt och att vara noga med att 

återge inte bara enskilda citat och exempel utan också berättelsernas helhet samt att sätta in citaten i 

dess sammanhang. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatredovisningen är uppdelad efter de fyra steg som 

har beskrivits i uppsatsens metodkapitel: uttydning, förklaring, utforskande och teman. I 

resultatredovisningens sista del analyseras identifierade teman med hjälp av teori och tidigare 

forskning. På en del ställen nämns antalet självbiografier som någonting förekommer i, till 

exempel ”i tre av självbiografierna”, ”samtliga fem självbiografier” eller ”en av självbiografierna”. 

Sådana angivelser görs för att ge resultatredovisningen och dess slutsatser en ökad tydlighet. Detta 

görs alltså inte för att få resultatet att framstå som generaliserbart. I linje med studiens kvalitativa 

ansats eftersträvas i denna studie en ökad förståelse för hur det berättas om medberoende och för 

hur medberoende kan tänkas tolkas snarare än generaliserbarhet. 

 

5.1. Uttydning – Vad berättas i självbiografierna om medberoende? 

Nedan presenteras sammanfattningar av självbiografierna vilket följs av en kortare beskrivning av 

centrala aspekter av det medberoende som beskrivs i de olika berättelserna. 

 

Sammanfattning av berättelserna 

I tre av självbiografierna utspelar sig det beskrivna medberoendet huvudsakligen inom ramen för en 

parrelation. I Medberoende, vem jag? berättar berättarjaget Birgitta om hur hon har varit 

medberoende till sin alkoholiserade man som hon har barn med. Birgitta berättar även om det 

tablettmissbruk som hon utvecklade till följd av stressen av att leva med en alkoholist. 

Medberoendet har orsakat symptom hos Birgitta såsom stark ångest och trötthet som lett till många 

sjukskrivningar. Medberoende beskrivs i denna självbiografi som en sjukdom och något som har 

präglat hela Birgittas liv. Birgitta berättar att hennes pappa var ”småalkoholist” (Ahlzén , 1997, 37) 

och att det kan ha varit så att hon var medberoende även till honom. Birgitta berättar att hon fick 

insikt om sitt medberoende under en familjevecka i samband med sin mans vistelse på 

behandlingshem och att hon har börjat ta sig ur det, även om hon har fått återfall. Birgittas man har 

blivit nykter och de lever fortfarande tillsammans. 

 

I En medberoendes dagbok berättar berättarjaget Jenny om hur hon var medberoende till sin sambo 

som var narkotikamissbrukare. Jenny berättar att sambon var nykter narkoman när de träffades men 

att han snart började självmedicinera med alkohol och tabletter och strax därefter började få återfall 

i sitt narkotikamissbruk. När sambon åter började missbruka fick Jenny och hennes barn anpassa 

hela sina liv efter sambons missbruk. En tid efter att Jenny lämnat sambon avlider han i en 

läkemedelsöverdos. Jenny berättar vidare att hon har varit medberoende i hela sitt liv. Hon har alltid 
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haft en stark önskan att hjälpa andra och dragits till killar med problem såsom missbruk eller 

kriminalitet. Precis som i Medberoende, vem jag? beskrivs medberoende här som en sjukdom. 

Jenny berättar att hon inte har fått den hjälp hon hade behövt av samhället, men att stödet från 

anhöriga har gjort att hon delvis kunnat ta sig ur sitt destruktiva beteende. 

 

I Varför gjorde du så här mot mig?! berättar berättarjaget Camilla om hur hon blev medberoende till 

sin sambo som under deras relation utvecklade ett alkoholmissbruk. Camillas berättar att hennes 

sambo under hela deras relation utsatte henne för psykisk misshandel som senare övergick till att 

även bestå av fysisk misshandel. Misshandeln gjorde det svårt för Camilla att lämna sin sambo, då 

hon dels var rädd för honom, och dels hade blivit väldigt psykiskt nerbruten. Hon hoppades under 

lång tid att sambon skulle förändra sig och att deras relation skulle återgå till att vara såsom den var 

i början. Camilla berättar om hur hon försökt få hjälp från sin sambos familj, men att de har valt att 

tro på sambon istället för henne, och att hon har lämnats ensam i sin situation. När hon träffar en ny 

kille, som respekterar henne, får hon kraft att bryta med sin före detta sambo. 

 

Det är dock inte i alla de analyserade självbiografierna som det huvudsakliga medberoendet som 

beskrivs utspelar sig inom en parrelation. I Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och 

vägen tillbaka berättar berättarjaget Yvonne om det medberoende hon har haft till sin dotter som var 

narkotikamissbrukare. Det berättas visserligen att Yvonne även varit medberoende till sin tidigare 

man, som var alkoholist, men berättelsen fokuserar på Yvonnes relation till sin dotter. Yvonne 

berättar att hon inte har velat inse allvaret i sin dotters situation och att hon har trott på dotterns 

lögner. Yvonne berättar att även barnen i familjen har varit medberoende, både hennes egna barn i 

relation till exmaken, och dotterns barn med anledning av sin mammas missbruk. Efter att Yvonnes 

dotter gått bort i cancer så har Yvonne besökt några anhörigdagar. Yvonne berättar att hon då fick 

lära sig om medberoende och att hon efter det har försökt förändra sig. 

 

I Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi berättar berättarjaget Lisa om hur hennes vän 

Johan blev medberoende till henne då hon blev sjuk i ortorexi. Det berättas även om hur Lisas 

sjukdom skapade ett medberoende hos de anhöriga överlag, men det är bara när det gäller Johan 

som en närmare beskrivning görs. Lisa berättar att ortorexin innebar en ätstörning och ett 

träningsberoende som höll på att ta hennes liv. När Lisa var som sjukast spenderade hon dagarna 

hemma hos Johan som skulle kontrollera att hon inte tränade och att hon åt som hon skulle. Lisa 

berättar att de båda i efterhand har kunnat se att Johans snarare understödde hennes sjukdom än 

hjälpte henne, då hans stöd gav henne mer ork till att träna den tid under dagen som hon inte var hos 
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honom. Lisa berättar att hennes man har beskrivit Lisas och Johans relation som ett ”sjukt 

mentorskap” (Jisei, 2015, 100), eftersom att Johan och Lisa inte kände varandra särskilt väl innan 

Johan började hjälpa henne. Hon berättar även att anhöriga behöver se att det finns en gräns för hur 

mycket de kan hjälpa och att den som har ortorexi behöver professionell hjälp. 

 

Centrala aspekter av det beskrivna medberoendet 

Medberoende som präglat av kontroll av den beroende anhörige återkommer i samtliga fem 

självbiografier. I till exempel Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka 

beskriver berättarjaget Yvonne hur svårt det var när hennes dotter skulle flytta till en ny bostad, 

vilket innebar att de inte längre skulle vara grannar, då Yvonne var rädd att förlora kontrollen. Ett 

annat vanligt återkommande element i berättelserna om medberoende är att hjälpa till att dölja sin 

anhöriges missbruk från omvärlden. I En medberoendes dagbok berättar berättarjaget Jenny till 

exempel om hur hon under lång tid inte berättade för sina föräldrar om sin sambos missbruk. Även 

för sambons föräldrar, som hon hade nästan daglig kontakt med, dolde hon de värsta bitarna av 

sambons missbruk. Medberoende beskrivs också återkommande som präglat av anpassning, till 

exempel i Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi där Lisas vän Johan får anpassa hela 

sin vardag efter Lisa då hon på grund av sjukdomen vistas hemma hos honom nästan dagligen. Att 

tro att en själv ska kunna bota eller rädda sin anhörige var också något som fanns i flera av 

självbiografierna, till exempel i Medberoende, vem jag? där berättarjaget Birgitta motsätter sig att 

maken ska få professionell behandling, då hon är rädd att han ska försvinna ifrån henne och tror att 

hon istället kan hjälpa honom på egen hand. 

 

En självbiografi som sticker ut gällande skildringen av medberoende är Varför gjorde du så här mot 

mig?!. Berättarjaget Camilla berättar här om hur hon inte har kunnat känna igen sig i de 

beskrivningar av medberoende som finns i böcker och på internet. Hon har haft en bra uppväxt och 

känner inte igen sig av bilden av medberoende som att det grundar sig i en svår uppväxt. När hon 

har låtit bli att berätta för andra om sambons missbruk har det inte varit för att dölja, utan för att hon 

varit rädd för sambon. Camilla berättar vidare om hur hennes känsla av skuld har ökat när hon läst 

att den medberoende driver alkoholisten tillbaka till alkoholen. Även om hon har underlättat sin 

sambos drickande, så har det aldrig varit hennes avsikt. Istället har hon gjort vad hon kunnat för att 

få stopp på missbruket. 

 

5.2. Förklaring – Hur är berättelserna om medberoende uppbyggda? 

Nedan följer en redogörelse för vilka berättarperspektiv som använts, för hur citat, faktaavsnitt och 
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återgivna dokument används för att stärka autenciteten i berättelserna och vilka jämförelser mellan 

medberoende och andra sociala problem som görs. Sedan redogörs för på vilka sätt sanningsanspråk 

görs och slutligen vilka syften författarna har haft med att berätta sin berättelse. 

 

Berättarperspektiv 

Samtliga fem självbiografier använder sig av berättarperspektivet jag-perspektiv, vilket faller sig 

naturligt i och med att de alla tillhör den självbiografiska genren inom vilken utgångspunkten för 

berättelsen är det egna jaget. I flera av självbiografierna görs på ett par ställen också ansatser att tala 

utifrån medberoende personer som ett kollektiv. Detta görs till exempel i En medberoendes 

dagbok: ”Vi anhöriga förpassas längst bak i bilden och det är inte ofta vi kommer fram” (Brolin, 

2013, 236). Även i Medberoende, vem jag? används detta berättargrepp: ”Vi är styrda likt en dator, 

någon ger kommando och vi utför ordern prickfritt” (Ahlzén, 1997, 89). I denna självbiografi riktar 

sig även berättaren till ett du, en tänkt läsare som också är medberoende: 

”Vill de inte lyssna så kan det bero på att de själva kanske är medberoende till någon och inte 

kommit lika långt som du” (Ahlzén, 1997, 93). 

I Varför gjorde du så här mot mig?! omskrivs den beroende sambon genom hela boken som ”du”, 

till exempel i frågan ”varför gjorde du så här mot mig?” som återkommer på flertalet ställen i boken 

(Flink, 2014, t.ex. 152). Berättelsen riktar sig alltså till den person som berättarjaget var 

medberoende till, samtidigt som den också tydligt riktar sig till läsaren. 

 

Citat, faktaavsnitt och återgivna dokument 

I flera av de analyserade självbiografierna refereras det till vad andra har sagt genom hänvisningar 

till eller direkta citat av familjemedlemmar, behandlingspersonal eller andra i den närmaste 

omgivningen. Här utmärker sig särskilt Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi där 

många av citaten som finns i berättelsen är hämtade från intervjuer som berättarjaget Lisa beskriver 

att hon har låtit en journalist göra med anhöriga, vänner och hennes psykolog. Psykologen Kim 

citeras bland annat i följande: 

 ”Kim förklarar: 

 - Som anhörig gäller det att hitta en avvägning mellan distans, närhet och engagemang (Jisei, 2015, 

116).” 

Genom citaten av psykologen inkluderas det professionella perspektivet vilket kan fungera som ett 

sätt att stärka berättelsens trovärdighet. Majoriteten av självbiografierna innehåller även olika 

dokument som kan tänkas ha inkluderats för att stärka berättelsernas autencitet. I Jag är sjuk – Om 

manisk överhälsosamhet – ortorexi finns utdrag ur dagböcker, matdagböcker och 

mejlkonversationer, i Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka finns 
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journalanteckningar från dotterns vistelse på behandlingshem och utdrag från dotterns dagbok, och i 

En medberoendes dagbok finns ett brev som berättarjaget Jenny skickade till Socialstyrelsen i en 

anmälan om att hennes ex-sambo blivit felbehandlad av en vårdgivare. Faktaavsnitt i form av listor 

över roller som barnen i en dysfunktionell familj kan anta samt över råd till anhöriga till personer 

som har ortorexi hittas i slutet av Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen 

tillbaka respektive i slutet av Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi. 

 

Medberoende i jämförelse med andra sociala problem 

Paralleller mellan medberoende och andra sociala problem dras i Medberoende, vem jag? och i En 

medberoendes dagbok. I dessa självbiografier hittar vi bland annat en jämförelse mellan 

medberoende och missbruk överlag: ”Medberoende är precis lika fruktansvärt som själva 

missbruket” (Brolin, 2013, 236). Även en parallell mellan medberoende och specifikt alkoholism 

görs: 

”En alkoholist vet att han är sjuk, även om han ser ut som ett barn som ertappas och förnekar sitt 

tilltag. Att få veta att man varit medberoende efter många herrans år är vi inte förberedda på ett 

dugg” (Ahlzén, 1997, 68). 

Även en jämförelse mellan medberoende och tablettmissbruk görs: 

”När jag var tablettmissbrukare fanns en regel att abstinensen låg någonstans mellan två och tre 

månader per år av missbruk […] Undrar hur lång abstinensen skulle vara om man var medberoende, 

vill inte veta” (Ahlzén, 1997, 91). 

Genom dessa jämförelser mellan medberoende å ena sidan, och alkoholism och tablettmissbruk å 

andra sidan, försöker berättarjaget Birgitta i Medberoende, vem jag?! visa på att medberoende är 

precis lika allvarligt som substansmissbruk, och kräver lika lång, om inte längre, rehabilitering.  

 

Sanningsanspråk 

I två av självbiografierna finns det passager där berättelsernas sanningshalt särskilt betonas. 

Berättarjaget Jenny i En medberoendes dagbok berättar att ”allt som står i denna bok är rena rama 

sanningen” (Brolin, 2013, 41). Jenny berättar vidare att eftersom det var så mycket som hände 

medan hon levde med sin missbrukande sambo, så har hon haft svårt att komma ihåg i vilken 

ordning saker och ting hände, och det kan därför vara så att saker har hamnat i fel ordning i boken. 

Berättarjaget Camilla i Varför gjorde du så här mot mig?! betonar på ett liknande sätt 

sanningshalten i sin berättelse: 

”Boken du håller i handen får du min historia [sic] om mitt förhållande med honom. Mina tankar och 

känslor om allt som hände, baserade från mina dagböcker. Det är en sann historia och allt har hänt 

[sic] mig som du kommer få uppleva” (Flink, 2014, 7). 
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Detta citat följs sedan upp genom att boken likt en dagbok är uppdelad efter år, månader och datum 

från vilka Camilla berättar sin historia. 

 

Författarens syfte med berättelsen 

I samtliga självbiografier beskrivs på något sätt varför en har valt att skriva och publicera sin 

berättelse. Sådana anledningar är till exempel att erbjuda igenkänning för den som har samma 

problem, och en önskan om att fler medberoende ska våga söka hjälp, vilket vi hittar i 

Medberoende, vem jag?, Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka och En 

medberoendes dagbok, att öka förståelsen för det aktuella problemet hos andra som inte själva har 

upplevt problemet, vilket vi hittar i Jag är sjuk – om manisk överhälsosamhet – ortorexi och En 

medberoendes dagbok, eller att ens egen familj ska få veta mer om familjens historik, vilket vi hittar 

i Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka och En medberoendes dagbok. 

Berättarjaget Camilla i Varför gjorde du så här mot mig?! berättar vidare att hon skrivit boken för 

att ge hopp till andra som befinner sig i samma situation, så att det ska komma något meningsfullt 

ur allt det fasansfulla som hon har varit med om. 

 

I En medberoendes dagbok beskrivs att berättarjaget Jenny hoppas att boken kommer läsas av 

personer som arbetar inom kommunen. Genom boken kan dessa förhoppningsvis få mer kunskap 

om medberoende och förstå att medberoende är ett lika stort problem som missbruk. En sådan 

förståelse kan förhoppningsvis leda till att stöd till anhöriga ges högre prioritet. I Jag är sjuk – om 

manisk överhälsosamhet – ortorexi berättar berättarjaget Lisa om hur hennes man har behandlats av 

sjukvården: 

”Dan kände sig ofta exkluderad inom vården, som om han som anhörig inte räknades alls. 

- Det är vi anhöriga som står där dagligen. Vi kan inte lösa problemet, men vi är en del av lösningen. 

Om vi inte förstår vad som försiggår då kan vi göra mer skada än nytta, menar Dan” (Jisei, 2015, 

116). 

Här betonas alltså vikten av att anhöriga får hjälp både för sin egen skull, men också för den 

beroendes skull. 

 

5.3. Utforskande – Act, agent, agency, scene och purpose 

Nedan följer en redogörelse för act, agent, agency, scene och purpose i självbiografierna. Elementet 

purpose har delats upp i två delar, syfte och bakomliggande orsaker, för att tydligare knyta an till 

den av studiens frågeställningar som berör orsaker till att ett medberoende uppstår. 
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Act – Vad händer? 

Två av självbiografierna skildrar medberoende till alkoholmissbrukare. Ytterligare två av 

självbiografierna skildrar huvudsakligen medberoende till narkotikamissbrukare. Jag är sjuk – Om 

manisk överhälsosamhet – ortorexi sticker ut genom att skildra medberoende till någon som är 

träningsberoende. I två av självbiografierna berättas att insikt om medberoendet har nåtts genom att 

utomstående behandlare eller personer som jobbar med anhörigfrågor har berättat om medberoende. 

I Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka nås denna insikt under ett 

besök på några anhörigdagar: 

”Som vuxen blev jag inbjuden till anhörigdagar av min son, vilket gjorde mig helt klar över vilket 

medberoende jag haft (och har fortfarande)” (Carlsson, 2013, 119). 

I Medberoende, vem jag? nås samma insikt under en familjevecka på berättarjaget Birgittas mans 

behandlingshem. I dessa två självbiografier bryter den medberoende inte kontakten med den 

beroende personen. Att avsluta relationen med den beroende personen för att skydda sig själv görs 

dock i resterande tre självbiografier. 

 

Agent – Vem agerar? 

I samtliga analyserade självbiografier förutom i Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – 

ortorexi är den huvudsakliga medberoende personen en kvinna. Kvinnorna kan vara medberoende i 

rollen som partner till en man, men också som mamma. I flera av självbiografierna kopplas 

medberoende till kvinnor på ett både direkt och indirekt sätt. Berättarjaget Birgitta i Medberoende, 

vem jag? beskriver till exempel de medberoende anhöriga under familjeveckan som ”tjejer” och de 

beroende som ”killar” (Ahlzén, 1997, 59). Birgitta beskriver att hennes mans missbruk har fått 

henne att bete sig som en ”häxa” (Ahlzén, 1997, 45) och ”toka” (Ahlzén, 1997, 87). Berättarjaget 

Jenny beskriver i En medberoendes dagbok hur det gick till när hon träffade sin sambo ”Flicka 

träffar pojke. Flickans överarbetande psyke ställs in på ’HJÄLPA’ [sic]” (Brolin, 2013, 11). För att 

beskriva hur hon känner sig när hennes sambo har avvikit från avgiftning berättar Jenny att hon är 

rädd för att ”Hysteriska Damen” (Brolin, 2013, 124) ska dyka upp igen. Den medberoende som är 

en man, vännen Johan i Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi, beskrivs som en 

ledarperson som är uppmärksam och bryr sig om alla på den dansskola där Johan och Lisa arbetar. I 

Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka beskrivs även barnen i familjen 

som medberoende i relation till sina föräldrar. 

 

Agency – Hur görs saker? Vilka medel används? 

I flera av självbiografierna berättas det om hur den medberoende på olika sätt har försökt få den 

beroende att sluta med eller minska sitt missbruk genom att kontrollera den beroendes beteende. I 
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exempelvis Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi berättas om hur Johan försöker 

hindra Lisa från att träna genom att vara med henne och lyssna på musik, spela tv-spel och ta med 

henne ut på ärenden. Han kontrollerar också att hon äter lunch som hon ska. Vidare så låser han in 

hennes träningskläder i sin källare och om hon ändå skulle ge sig ut och träna medan hon är hos 

honom så följer han efter henne ut. I Medberoende, vem jag? berättas om hur Birgitta försöker 

kontrollera sin makes drickande genom att bland annat själv dricka upp hans sprit, ringa upp honom 

när han är på jobbet, och genom att ljuga om att hon har hört att han har varit ute och druckit för att 

få honom att komma med ett erkännande. Att leta igenom hemmet efter alkohol eller droger är 

vidare något som beskrivs i både Medberoende, vem jag?, En medberoendes dagbok och Varför 

gjorde du så här mot mig?!. 

 

Att få sin anhörige att sluta missbruka genom att ändra på sig själv beskrivs i Varför gjorde du så 

här mot mig?! där Camilla försöker ändra på sitt eget sätt att vara, till exempel genom att vara mer 

följsam och inte uttrycka sin egen åsikt, i tron att det är hennes beteende gentemot sambon som 

orsakar att sambon dricker. Ett annat sätt som anpassningen av sitt eget och andra 

familjemedlemmars beteende beskrivs på är i En medberoendes dagbok där Jenny ser till att barnen 

är tysta om kvällarna så att hennes sambo ska få sova ostört, i förhoppning om att detta ska leda till 

att sambon missbrukar mindre. Ytterligare ett sätt som den medberoendes hantering av sin situation 

beskrivs i självbiografierna är att försöka bortse från den verkliga problematiken. I Fjärilsvingar – 

Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka berättas till exempel hur Yvonne, när hennes 

barnbarn blir omhändertagna av socialtjänsten, blir arg på socialtjänsten och tycker att de 

överdriver: 

”Men hon [dottern] spelade samtidigt på mina känslor, vilket är typiskt i en medberoendesituation. 

Hon fick mig nästan att tro att myndigheterna hade fel […] Tänk, vad medberoendet har påverkat 

mig!” (Carlsson, 2013, 35). 

Yvonne uttrycker här att hennes reaktion på socialtjänstens beslut berodde på att hon var 

medberoende. 

 

Konfrontationer av partners missbruk skildras i både Varför gjorde du såhär mot mig?! och i En 

medberoendes dagbok. I En medberoendes dagbok, konfronterar berättarjaget Jenny sin sambo 

upprepade gånger och ifrågasätter hans missbruk och hur han väljer missbruket framför henne och 

barnen. Att som medberoende själv uppmana den beroende anhörige att söka professionell hjälp 

skildras framför allt i denna självbiografi där Jenny tillsammans med sambons föräldrar kämpar för 

att sambon ska få tillgång till fungerande behandling för sitt missbruk. Berättarjaget Camilla i 

Varför gjorde du så här mot mig?! börjar tidigt ifrågasätta sin sambos drickande, men blir ofta 
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tvungen att vika ner sig då sambon ofta blir hotfull och våldsam när hon ifrågasätter honom. 

 

Scene – Var utspelar sig händelserna? Vad är bakgrunden/kontexten? 

Samtliga självbiografier utspelar sig i Sverige och främst i antingen det gemensamma hemmet eller 

den medberoendes och den beroendes respektive hem. Behandlingshem, sjukhus och andra 

behandlingsverksamheter är också något som förkommer i fyra av fem självbiografier. En central 

händelse i Medberoende, vem jag? är när Birgitta under en familjevecka på sin mans 

behandlingshem tillsammans med de andra anhöriga sitter i ”medberoenderingen” (Ahlzén, 1997, 

57) och får veta av behandlingspersonalen att de är medberoende. I Fjärilsvingar – Missbruk, 

medberoende, cancer och vägen tillbaka spelar det behandlingshem där dottern tillsammans med 

sina barn får behandling en viktig roll då det är här dottern blir fri från sitt missbruk. I Jag är sjuk – 

Om manisk överhälsosamhet – ortorexi har dansskolan som Lisa arbetar på en central roll, dels 

eftersom att det är inom ramen för detta arbete som Lisas träningsberoende utvecklas, och dels 

eftersom att det är på denna plats som hon lär känna Johan. 

 

Purpose - varför agerar agenten? 

När berättarjagen i självbiografierna förklarar varför de som medberoende har agerat som de gjort, 

beskrivs främst att agerandet beror på en stark önskan att hjälpa och skydda den beroende personen 

och en önskan om att bevara relationen. I Jag är sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi tror 

berättarjaget Lisa att det som gjorde att Johan blev medberoende var: ”just hans starka vilja att 

stötta mig i det svåra” (Jisei, 2015, 100). I Medberoende, vem jag? berättar berättarjaget Birgitta att 

hon stundtals inte velat att hennes man ska bli frisk för att hon varit rädd att han inte ska behöva 

henne längre, och att hon därför motsatt sig hjälp från någon annan än henne. I En medberoendes 

dagbok berättar berättarjaget Jenny att hon ville ha tillbaka den man hon blev kär i och att hon vill 

att hon och hennes ex-sambos gemensamma son ska få ha kvar sin pappa i sitt liv. Även i Varför 

gjorde du så här mot mig?! är berättarjaget Camillas hopp om att få tillbaka sin och sambons 

parrelation så som den var i början en stark drivkraft för att stanna i relationen. 

 

När det gäller bakomliggande orsaker så berättas i både Medberoende, vem jag? och En 

medberoendes dagbok att medberoendet har funnits hos berättarjagen hela livet och att det har 

präglats av svårigheter att säga ifrån, en tendens att göra som andra vill och en önskan om att vara 

behövd och bli bekräftad. Att en blir medberoende på grund av att en känner mycket medkänsla och 

omtanke inför andra beskrivs i Medberoende, vem jag?, En medberoendes dagbok och Jag är sjuk – 

Om manisk överhälsosamhet – ortorexi. I En medberoendes dagbok berättas det om hur denna 
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omtanke har riktats särskilt mot män med problem såsom missbruk och kriminalitet, och detta 

beskrivs med ord som radar och magnet: 

”Det är som att människor som har lätt att bli medberoende liksom har en speciell radar som söker 

efter människor med problem, missbruk eller kriminalitet. Det är som en magnet, en stor stark, 

vanebildande magnet” (Brolin, 2013, 11). 

Medberoende beskrivs vidare i En medberoendes dagbok som en sjukdom som tvingar en att 

anpassa sig efter andra och i Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka 

som invanda beteenden som är svåra att göra sig av med. I Jag är sjuk – Om manisk 

överhälsosamhet – ortorexi anges en av orsakerna till Johans medberoende vara att Lisa och Johan 

lärde känna varandra just genom Lisas sjukdom. I Medberoende, vem jag? söks rötterna för 

medberoendet i uppväxtfamiljen i vilken berättarjaget Birgittas pappa drack för mycket alkohol. 

Birgitta berättar såhär när hon förklarar att medberoende inte syns utanpå: ”Själen kan ingen se och 

det är mycket den som styr oss” (Ahlzén, 1997, 64). Kärlekens betydelse för hur en har agerat som 

medberoende betonas vidare i flera av självbiografierna. Varför gjorde du så här mot mig?! sticker 

ut gällande bakomliggande orsaker då den orsak som framstår som mest central här är den psykiska 

misshandel och manipulation som berättarjaget Camillas sambo utsätter henne för och som hon 

beskriver bryter ner hennes självkänsla och gör henne rädd för att lämna sambon. 

 

5.4. Teman 

Nedan följer en beskrivning av de teman som har identifierats i materialet: Medberoende som 

sjukdom eller inlärt beteende, Medberoende som situationsbundet, Medberoende och kön samt 

Medberoende och ensamhet. Dessa analyseras utifrån teori om medikalisering och kvinnans 

sjuklighet i ett historiskt perspektiv samt begreppen tankefigur och kvalitativ simulering. För temat 

Medberoende och kön har även tidigare forskning om medberoende använts som komplement till 

teorin. De olika temana överlappar till viss del varandra, till exempel kunde en och samma 

självbiografi innehålla både temat Medberoende som sjukdom eller inlärt beteende och temat 

Medberoende som situationsbundet. De könade aspekterna av medberoende innefattas vidare i både 

Medberoende som sjukdom eller inlärt beteende och Medberoende som situationsbundet, men 

analyseras huvudsakligen under temat Medberoende och kön. 

 

Medberoende som sjukdom eller inlärt beteende 

Detta tema förekommer främst i Medberoende, vem jag?! och En medberoendes dagbok men finns 

till viss del också i Fjärilsvingar – missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka och Jag är 

sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi. Inom detta tema beskrivs medberoende som en 

sjukdom eller ett inlärt beteende: 
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”Ett medberoende är en sjukdom som tvingar personen i fråga att anpassa sig efter andra, utan tanke 

på hur mycket man själv och andra kan komma att skadas” (Brolin, 2013, 9). 

Denna sjukdom eller det inlärda beteendet har följt den medberoende personen genom hela livet och 

har alltså funnits innan en har träffat den person som en blir medberoende till. Inom detta tema 

berättas det vidare att det inte går att göra sig helt fri från medberoendet, utan en kommer att få 

förhålla sig till det även i framtiden. Den medberoende är inom detta tema främst en heterosexuell 

kvinna som är medberoende till en manlig partner5. Orsaker till medberoendet som det berättas om 

inom detta tema rör sig främst om personlighetsdrag såsom svårigheter att säga ifrån, en tendens att 

göra som andra vill och en önskan om att vara behövd och bli bekräftad, men kan också knytas till 

uppväxtvillkor såsom att ha varit uppväxt med en förälder som dricker för mycket. 

 

Conrad (2007, 4-5) beskriver medikalisering som den process då icke-medicinska problem börjar 

definieras som medicinska problem, beskrivs i termer av sjukdom eller störning, förstås genom ett 

mediciniskt ramverk eller behandlas med medicinska interventioner. Inom temat Medberoende som 

sjukdom eller inlärt beteende beskrivs medberoende antingen som en sjukdom eller som ett inlärt 

beteende. Medberoende knyts också till ett medicinskt ramverk genom jämförelser mellan 

medberoende och substansmissbruk eller genom medicinska metaforer, som i Medberoende, vem 

jag?! när berättarjaget Birgitta berättar om hur behandlingspersonalen på familjeveckan försökte 

hjälpa de anhöriga, och beskriver denna process genom att använda operation som metafor: 

”Det måste ha varit tufft för ”lärarna” att försöka operera in sunt förnuft i våra huvuden när det 

senare visade sig att vi försvunnit in vårt gamla beteende igen, om än aldrig så lite” (Ahlzén, 1997, 

65). 

Sjukdom som metafor kunde även användas för att beskriva en hel familjestruktur: 

”I en sjuk familj pratar man aldrig om känslor, i en frisk familj är alla känslor tillåtna och man kan 

prata öppet” (Carlsson, 2013, 119). 

Inom detta tema kan det alltså anses ske en medikalisering av medberoende som socialt problem. 

Medikaliseringen av medberoende inom detta tema kan dock inte anses vara en fullständig 

medikalisering, utan medberoende kan här snarare förstås som till viss del medikaliserat (Conrad, 

2007, 6-7), eftersom att medicinska interventioner inte föreslås som ett sätt att ta sig ur 

medberoendet. Istället beskrivs vägen ut ur medberoende med att en tog sig ur det genom att inom 

behandlings- eller informationsverksamhet få lära sig om medberoende och att en då fick insikt om 

sitt medberoende vilket var en förutsättning för att kunna ta sig ur det. Att få stöd av anhöriga till att 

ändra sitt beteende är en annan väg ut ur medberoendet som beskrivs inom detta tema. 

 

                                                 
5 I det empiriska materialet i denna studie skildras enbart heterosexuella relationer. 
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Medberoende som situationsbundet 

Detta tema förkommer i Fjärilsvingar – missbruk, medberoende, cancer och vägen tillbaka, Jag är 

sjuk – Om manisk överhälsosamhet – ortorexi och Varför gjorde du så här mot mig?!. Inom detta 

tema så berättas det inte om medberoende som något som tar sin utgångspunkt i den medberoende 

själv, utan som något som uppstår i den situation som den beroende personen och dennes anhöriga 

befinner sig i. Den medberoende kan vara en manlig vän, en kvinnlig partner, en mamma eller ett 

barn: ”Blev barnen påverkade av detta? Självklart, de hamnade ju också i ett medberoende” 

(Carlsson, 2013, 119). Medberoende blir i detta tema något som finns i hela nätverket runt den 

beroende personen snarare än någonting som är lokaliserat i en enskild person: 

”Under min sjukdomsperiod skapade jag ett medberoende hos mina anhöriga. Eller egentligen borde 

jag skriva att sjukdomen ledde till att människor i min närhet drogs med i, påverkades av och på 

vissa sätt möjliggjorde min fixering” (Jisei, 2015, 99). 

Fokus i detta tema är alltså hur beroendet påverkar hela den beroende personens sociala nätverk.  

Som tankefigur i form av representation eller bild av det sociala fenomenet medberoende (Edling 

och Rydberg, 2015, 14) blir medberoende i detta tema en flexibel position som kan intas av olika 

personer i den beroendes nätverk och som inte följer med de medberoende personerna ut ur 

relationen. Denna tankefigur av medberoende skiljer sig från den tankefigur som är rådande då 

medberoende ses som en sjukdom, där medberoendet lokaliseras i en enskild person och följer 

personen genom livet och in och ut ur olika relationer. Inom temat Medberoende som 

situationsbundet blir medberoendet snarare något en gör eller utsätts för, än något en är. 

Tankefiguren av medberoende som en flexibel position där medberoende är något en gör eller 

utsätts för öppnar upp för att kunna göra motstånd mot idéer om medberoende som möjliggörare av 

missbruket. Berättarjaget Camilla i Varför gjorde du så här mot mig?! beskriver sitt medberoende 

som något som uppstod i samband med att hennes sambo utvecklade ett missbruk och som något 

som hon slutade vara när relationen till sambon tog slut. Camilla beskriver också hur hon inte 

känner igen sig i föreställningarna om att den medberoende är en möjliggörare av sin anhöriges 

missbruk: 

”Det jag gjorde var inte för att underlätta för dig eller hjälpa dig att dricka […] Jag vägrade att ta på 

mig skulden! Jag älskade dig och ville få dig att sluta. Det fanns inga manualer på hur man skulle få 

en alkoholist nykter och jag gjorde vad jag trodde skulle funka utifrån de förutsättningar jag hade” 

(Flink, 2014, 222). 

I detta avsnitt visar berättarjaget Camilla att hon inte håller med om att hon har möjliggjort sin 

sambos drickande, utan att hon istället ha gjort allt för att få honom att sluta. Ett sådant sätt att 

resonera kring bilden av medberoende återfinns inte under temat Medberoende som sjukdom eller 

inlärt beteende. 
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Orsakerna inom temat Medberoende som situationsbundet till att en har blivit medberoende 

varierar, och kan till exempel vara att en redan i relationens start har byggt relationen på ett 

hjälpande, att en befinner sig under hot från den beroende personen eller att en bara överhuvudtaget 

har en nära relation till den beroende, vilket är fallet med barnen i Fjärilsvingar – missbruk, 

medberoende, cancer och vägen tillbaka. Även hur det berättas om vägen ut ur medberoendet 

varierar, och kan bestå i att en inser att ens anhörige behöver professionell hjälp, att en ges 

möjlighet att prata om sina känslor, vilket är fallet med barnen i Fjärilsvingar – missbruk, 

medberoende, cancer och vägen tillbaka, eller att en avslutar relationen. 

 

Medberoende och kön 

I temana Medberoende som sjukdom eller inlärt beteende och Medberoende som situationsbundet 

har vi kunnat se att när medberoende beskrivs som en sjukdom eller ett inlärt beteende rör det sig 

främst om kvinnor som är medberoende till sina manliga partners, medan när medberoende förstås 

mer som något som uppstår i situationen kan det också vara män eller barn som är medberoende. 

Detta kan förstås utifrån Johannissons (1994) och Parsons (1991) beskrivning av sjukrollen, som 

kan innebära en accepterad form av avvikelse. Att beskriva berättarjaget utifrån att medberoende är 

en sjukdom skulle kunna vara ett sätt att få berättarjagets handlingar att framstå som mer legitima 

och förståeliga, i ett samhälle som ställer höga krav på hur kvinnor ska leva och bete sig. 

Medberoende som diagnos eller sjukdom kan också tänkas vara ett accepterat sätt att uttrycka vissa 

känslor som det annars finns begränsat utrymme att tala om eller ge uttryck för, precis som att 

anorexi enligt Johannisson (1994, 138) blev ett accepterat sätt att uttrycka vissa känslor då det 

började spridas i högre utsträckning. Att det i de självbiografierna som har studerats i denna studie 

inte finns någon beskrivning av medberoende som sjukdom hos en man kan även ses i ljuset av det 

Conrad (2007, 10) skriver om att kvinnors ”problem” har medikaliserats i högre utsträckning än 

mäns. 

 

Temat Medberoende och kön återfinns framförallt i Medberoende, vem jag?!, En medberoendes 

dagbok och Varför gjorde du så här mot mig?!. Inom detta tema kan vi se hur relationen mellan den 

medberoende och den beroende på ytterligare sätt kopplas till föreställningar om kön. I 

Medberoende, vem jag?! beskrivs de medberoende på en familjevecka som ”tjejer” och de beroende 

som ”killar” (Ahlzén, 1997, 59). Kvinnorna i dessa tre självbiografier beskrivs vidare bland annat 

som bekräftelsesökande, som att de dras till killar med problem och att de har en önskan om att 

hjälpa sina män. De olika kvinnliga berättarjagen kunde även beskriva sig själva med ord såsom 
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hysterisk, toka, gamla tikar, ångestfylld tant och häxa: 

”Jag blev arg och retlig, många gånger kallade jag mig själv för häxan, i det här läget skulle jag lätt 

vinna titeln som ’90-talets häxa’” (Ahlzén, 1997, 45). 

Ord som hysterisk, toka och häxa är ord som ofta används om kvinnor på ett nedlåtande sätt och 

som ett sätt att moralisera över kvinnor. När sådana typ av uttryck kopplas till medberoende skulle 

detta kunna ses i ljuset av Johannissons (1994, 246-265) beskrivning av moralisering av kvinnors 

ohälsa och hur kvinnors ohälsa på ett moraliserande sätt har kopplats till kvinnors levnadssätt och 

ovilja till underordning och självuppoffring, och till ”okvinnlighet”. De kvinnliga berättarjagens 

uttryck av känslor såsom ilska, ångest, sorg eller känslofyllda protester mot sin anhöriges missbruk, 

kan tänkas gå emot samhällets förväntningar på kvinnors anpassning och uppoffringar för sina mäns 

skull. En alltför låg grad av självständighet hos kvinnor anses idag sjukligt (Appel, 1991), samtidigt 

som att starka känslouttryck och högljudda protester kan tänkas gå utanför ramen för en accepterad 

kvinnlighet. Att anamma beskrivningar av berättarjaget som hysterisk eller som en häxa kan då ses 

som ytterligare ett sätt, vid sidan av att beskriva berättarjaget som medberoende, att göra 

berättarjaget förståeligt som kvinna inom ramen för i samhället rådande uppfattningar om vad det 

innebär att vara just kvinna. 

 

Även de beroende männen beskrivs inom detta tema på ett visst bestämt sätt. Männen beskrivs som 

att de först, innan missbruket tog över, verkade annorlunda än andra män, mognare, charmigare och 

gentlemannaaktiga: 

”Du var annorlunda än andra killar jag mött. Samtidigt som du var manlig och självsäker så var du 

öm och omtänksam” (Flink, 2014, 179). 

Männens missbruk kan här vidare beskrivas som en älskarinna eller partner som männen älskar mer 

än sin flickvän eller sambo: 

”Tänk er då att mannens älskarinna inte är en annan kvinna av kött och blod, utan en spruta eller en 

tablett eller ett pulver” (Brolin, 2013, 44). 

Att skydda dessa män kunde vara något som till en början fyllde ens liv med mening, innan 

missbruket gick för långt och medberoendet utvecklades till något som berättarjaget beskriver som 

sjukligt: 

”Jag ville ta hand om honom, skydda honom från världens alla hemskheter och då, i det ögonblicket 

bestämde jag mig för att min livsuppgift skulle bli att se till att den här mannen skulle få ett liv av 

lycka, frid och kärlek” (Brolin, 2013, 13). 

Här blir det som Appel (1991) tar upp i sin forskning om att medberoende är en medikalisering av 

kvinnors sociala och ekonomiska beroende av män relevant. Berättarjaget Jenny i En medberoendes 

dagbok beskriver hur hon, precis såsom det ofta förväntas av kvinnor, genast känner ett stort ansvar 
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för sin nya pojkväns situation. När ansvaret för sambon senare blir henne övermäktigt och något 

hon inte längre kan eller vill axla finns medberoende tillgänglig som förståelseram. Berättelser om 

medberoende kan enligt Irvine (2000) användas som en förklaring till att en relation har tagit slut 

och det ”misslyckande” som detta avslut tillskrivs av omvärlden kan därmed legitimeras. Det kan 

tänka sig att den tolkning av situationen som framkommer i En medberoendes dagbok skulle ha 

kunnat vara annorlunda om någon annan förståelseram än medberoende, till exempel en feministisk 

förståelseram, hade använts i berättelsen. Steadman Rice (1992) har visat hur diskursen om 

medberoende innebär en begränsning i hur anhöriga kan förstå sin situation, där strukturella 

orättvisor inte ryms inom medberoendets diskurs. Ojämlikhet mellan män och kvinnor är en sådan 

strukturell orättvisa som kan tänkas inte få plats i det rådande sättet att förstå medberoende. Om en 

feministisk, strukturell förståelseram hade funnits tillgänglig för berättarjaget i En medberoendes 

dagbok skulle Jennys skyddande och döljande av sin sambos missbruk av berättarjaget kunnat 

tolkas som en del av en större samhällelig struktur. En struktur i vilken män som grupp drar fördel 

av att kvinnor bland annat förväntas stå för markservice, relationsarbete och omsorg inom familjen. 

Att ”misslyckas” med att leva upp till dessa förväntningar beror då inte på att det är något ”fel” på 

en, till exempel att en är medberoende, utan själva det ”att lyckas” med familjelivet skulle inom en 

feministisk förståelseram istället kunna ses som något som alltid är omöjligt för kvinnor. 

 

Medberoende och ensamhet 

Detta tema förekommer i samtliga självbiografier som har analyserats i denna studie och handlar 

om den känsla av ensamhet som kan uppstå när en lever nära någon som befinner sig i missbruk.  

Denna ensamhet kan i de analyserade självbiografierna komma av att en inte känner att en kan 

berätta för omgivningen vad som pågår eller att en inte blir tagen på allvar när en väl berättar för 

andra hur en har det: 

”Ville de tro att jag överdrev alltihop? Såg de inte hur dåligt jag mådde? Hörde de inte mitt rop på 

hjälp? Jag stod helt ensam i detta! Hur jag än vände mig så fanns det ingen utväg” (Flink, 2014, 

186). 

Ensamheten kan också bestå i att en anpassar sig så mycket efter missbrukarens liv att en får lite 

utrymme för annat socialt liv, till exempel kvalitetstid med sina barn, eller att en på grund av 

skammen över missbruket inte vågar visa sig för omgivningen: 

”Den skam jag kände uttryckte sig på flera sätt. Ett var, att jag knappt vågade släppa ut barnen, om 

deras pappa var ute och festade. Om jag själv var tvungen att gå ut, så tittade jag alltid först ut bakom 

gardinerna. För om någon hade sett mig hade jag inte vågat bege mig ut. Det ledde till att vi blev mer 

och mer isolerade från övriga människor” (Carlsson, 2013, 21). 

En känsla av att stå ensam i situationen kan också röra sig om att en inte får något stöd av de 
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instanser i samhället som arbetar med missbruk, som till exempel sjukvården eller socialtjänsten, då 

dessa instanser beskrivs som att de fokuserar på att hjälpa den som befinner sig i ett missbruk och 

inte erbjuder ett tillräckligt stöd till de anhöriga: 

”Vi anhöriga förpassas längst bak i bilden och det är inte ofta vi kommer fram […] Inte en enda gång 

har någon frågat mig vad jag behöver, hur jag mår och vilken hjälp jag vill ha” (Brolin, 2013, 236). 

Edling och Rydberg (2015, 15) anser att självbiografier kan ses som kvalitativa simuleringar av den 

sociala verkligheten och att de som sådana ge inblick i begränsningar och möjligheter i det sociala 

livet och även ge en ökad förståelse för människors handlingar, tankar och känslor. Som kvalitativ 

simulering av den sociala verkligheten för en person som befinner sig i medberoende framstår 

medberoende inom detta tema som präglat av en isolering och anpassning vilket kan orsaka känslor 

av ensamhet. Möjligheterna att ta sig ur medberoendet begränsas i och med den tystnad som 

omgärdar missbruket. Att hitta en utomstående person att kunna förlita sig på, såsom i Varför gjorde 

du så här mot mig?! då berättarjaget Camilla träffar en ny kille som visar henne respekt på ett sätt 

som hennes före detta sambo aldrig gjort, kan skapa större möjligheter att ta sig ur medberoendet. 

En viktig komponent för den känsla av isolering som framträder i de olika berättelserna är vidare 

den roll som hemmet spelar i berättelserna. I och med att stora delar av berättelserna utspelar sig 

inom hemmets fyra väggar ökar den känsla av isolering och instängdhet som finns i berättelserna. 

 

Temat Medberoende och ensamhet kan i de analyserade självbiografierna också ta sig uttryck på ett 

omvänt sätt som en rädsla för att en ska bli ensam kvar om ens anhörige får professionell 

behandling för sitt missbruk och därför inte längre behöver hjälp från den som är medberoende, som 

i Medberoende, vem jag?. Att vara kvar i medberoendet blir här snarare ett sätt att undvika 

ensamheten. 
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6. Avslutande diskussion 

Detta kapitel inleds med en summering av studiens resultat. Summeringen följs av en diskussion av 

studiens resultat i relation till tidigare forskning om medberoende, hur studiens resultat har 

påverkats av teorivalet och om vilka möjligheter och begränsningar som valet av självbiografier 

som empiriskt material har inneburit. Uppsatsen avslutas med en diskussion av vilka implikationer 

för forskning och det sociala arbetets praktik som studiens resultat har. 

 

6.1. Summering av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur det berättas om medberoende i svenska 

självbiografier. Detta gjordes med hjälp av tre frågeställningar: (1) Hur berättas det i svenska 

självbiografier om erfarenheten av att vara medberoende? (2) Hur berättas det i svenska 

självbiografier om orsakerna till att ett medberoende uppstår? och (3) Hur berättas det i svenska 

självbiografier om vägen ut ur ett medberoende? 

 

Resultatet av analysen av de självbiografier som valdes ut för studien visar att det inom svenska 

självbiografier finns olika slags berättelser om vad ett medberoende innebär. I relation till studiens 

första frågeställning visade analysen att det i självbiografierna berättas om medberoende både 

utifrån att det är en sjukdom eller ett inlärt beteende, och utifrån att det är situationsbundet och 

något som uppstår i den situation som den beroende personen och dennes anhörige befinner sig i. 

När medberoende beskrivs som en sjukdom eller ett inlärt beteende är den medberoende personen 

framför allt en kvinna. Erfarenheten av att vara medberoende som den framträder i självbiografierna 

är en erfarenhet som i stor utsträckning är präglad av en känsla av ensamhet. 

 

I relation till studiens andra frågeställning visade analysen att orsakerna till medberoendet beskrivs 

olika beroende på hur det berättas om själva medberoendet. När medberoende beskrivs som 

sjukdom eller inlärt beteende är de orsaker som det berättas om i självbiografierna främst olika 

personlighetsdrag men också uppväxtvillkor. När medberoende beskrivs som situationsbundet 

berättas det om orsaker som att en redan från relationens start har byggt relationen på ett hjälpande, 

att befinna sig under hot från den beroende personen eller att överhuvudtaget ha en nära relation till 

den beroende. 

 

I relation till studiens tredje frågeställning visade analysen även här att vägen ut ur medberoendet 

beskrivs olika beroende på hur det berättas om själva medberoendet. Vägen ut ur medberoende, då 

medberoende beskrivs som sjukdom eller inlärt beteende, går genom att få insikt om sitt 
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medberoende genom behandlings- eller informationsverksamhet, eller genom att få stöd av sina 

anhöriga. När medberoende beskrivs som situationsbundet går vägen ut ur medberoendet genom att 

få insikt om att ens beroende anhörige behöver få professionell hjälp, genom att avsluta relationen 

eller, för barn som är medberoende, att ges utrymme att prata om sina känslor. 

 

6.2. Studiens resultat i relation till tidigare forskning om medberoende 

Palmblad (2013c) har undersökt hur medberoende beskrivs i självbiografier, självhjälpslitteratur, 

populärvetenskaplig litteratur och romaner. Denna studie av hur det berättas om medberoende i 

svenska självbiografier bekräftar vissa av de slutsatser som Palmblad (2013c) drog i sin studie. 

Palmblad (2013c) såg att det är framförallt när medberoende beskrivs utifrån personlighet som 

begreppet kopplas till kvinnor, vilket är en slutsats som stärks av denna studie i vilken det har 

konstaterats att medberoende som sjukdom eller inlärt beteende i svenska självbiografier å ena 

sidan kopplas till kvinnor, och samtidigt också till personlighetsdrag. Palmblad (2013c) såg även att 

lösningar på medberoendet söks på individ- och familjenivå. Denna studie visar till skillnad från 

Palmblads (2013c) undersökning att det i flertalet självbiografier berättas om att en har eftersökt 

stöd av samhällsinstitutioner som sjukvården eller socialtjänsten, utan resultat. Det rör sig dock 

fortfarande om hjälp som eftersöks på individnivå, till skillnad från insatser på samhällsnivå som 

exempelvis förebyggande arbete för att förhindra alkohol- och narkotikamissbruk, vilket inte berörs 

i någon av självbiografierna. Att strukturella förhållanden inte finns med i beskrivningarna av 

orsaker och lösningar var något som även Steadman Rice (1992) såg i sin studie av den diskursiva 

formationen av medberoende som livsberättelse. Steadman Rice (1992) menade att strukturella 

förutsättningar inte ryms inom medberoendets diskurs och därmed tvingas lämnas utanför 

förståelsen av medberoendets orsaker och lösningar, vilket är ett sätt att resonera – eller snarare inte 

resonera – om medberoende som återfinns även i materialet i denna studie. 

 

Asher och Brissett (1988) och Appel (1991) såg att användandet av begreppet medberoende var ett 

sätt att medikalisera kvinnors situation i relationen till en missbrukande manlig partner. I denna 

studie av hur det berättas om medberoende i svenska självbiografier har det dock visats att det finns 

fler sätt som en förstår medberoende på än enbart som en sjukdom. Medberoende beskrivs i 

självbiografierna också som situationsbundet och något som finns i hela nätverket runt den 

beroende personen snarare än någonting som är lokaliserat i en enskild person. Att medberoende 

kan definieras som något som finns i hela familjen var något som även Martin (1988) såg i sin 

studie av populärvetenskaplig litteratur om medberoende. Denna studie av hur det berättas om 

medberoende i svenska självbiografier visar dock att när det sker en medikalisering av 
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medberoende som socialt problem, görs detta i relation till främst kvinnliga medberoende. Således 

kan en säga att begreppet medberoende utifrån resultatet i denna studie tycks vara öppnare och mer 

flexibelt i sin tillämpning än vad mycket av den tidigare forskning visat, samtidigt som 

medikaliseringen av kvinnors situation i relationen till en missbrukande manlig partner såsom den 

beskrivs av Asher och Brissett (1988) och Appel (1991) kvarstår. 

 

6.3. Teorivalets påverkan på resultatet 

Valet att använda sig av teori om medikalisering och kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv 

har gjort att särskild vikt under analysens alla steg lades vid aspekter i självbiografierna som 

berörde medikalisering av medberoende som socialt problem samt sådant som berörde kön. 

Teorivalet har även inspirerat tematiseringen av materialet på så sätt att två av fyra teman var direkt 

kopplade till teori om medikalisering och kvinnans sjuklighet i ett historiskt perspektiv. Uppsatsens 

fokus på hur medberoende som socialt problem könas var inte tydligt formulerat i början av 

uppsatsarbetet, utan något som växte fram under arbetets gång. Detta genom bland annat vad som 

framkom i tidigare forskning om att medberoende ofta har förknippats med kvinnor men också att 

det visade sig att mycket av det empiriska materialet var tydligt präglat av kön. Ett mer utpräglat 

feministiskt perspektiv redan från start hade troligtvis lett till att jag hade ställt andra frågor om 

medberoende vilket hade öppnat upp för andra tolkningar av materialet. Feministisk teori som 

belyser strukturell ojämlikhet när det gäller exempelvis kön, klass och etnicitet hade kunnat 

tydligare belysa de ojämna maktförhållanden som kan utläsas i materialet. Feministisk teori som 

belyser kön som social konstruktion hade vidare kunnat vara till hjälp för att kunna analysera 

konstruktionen av kön i relation till missbruk och medberoende mer ingående än vad som har 

kunnat göras utifrån valda teorier. 

 

En annan tematik som inte har berörts särskilt ingående i uppsatsen, men som förekom i flera av 

böckerna, var beskrivningar av hur de medberoendes barn påverkades av beroendet och 

medberoendet. Hur barnen påverkas har enbart berörts under temat Medberoende som 

situationsbundet inom vilket medberoende beskrivs som något finns i hela nätverket runt den 

beroende personen, vilket även inkluderar barn. Detta har då tolkats med begreppet tankefigurer där 

tankefiguren av medberoende inom temat Medberoende som situationsbundet har tolkats bestå i att 

medberoende är en flexibel position som kan intas av olika personer i den beroendes nätverk och 

som inte följer med de medberoende personerna ut ur relationen. Med hjälp av ett systemteoretiskt 

perspektiv på familjen, som belyser familjen som system och hur de olika familjemedlemmarna 

påverkar varandra genom sina handlingar, hade berättelserna om hur barnen påverkas av beroendet 
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och medberoendet närmare kunnat undersökas. Ett systemteoretiskt perspektiv hade även kunnat 

vara till hjälp för att ytterligare belysa hur den medberoende personens agerande ofta är en reaktion 

på den beroendes beteende och problematik. Intressent för studien var dock främst att undersöka 

hur medberoende konstrueras som socialt problem, och inte att undersöka de reella konsekvenserna 

av ett missbruk för barn eller andra anhöriga, då självbiografierna i denna studie har betraktas som 

kulturella framställningar och inte direkta återgivningar av verkligheten. 

 

6.4. Självbiografin som empiriskt material – begränsning eller möjlighet? 

Något som förekom i flera av självbiografierna var beskrivningar av att en upplevt att en som 

medberoende inte har fått det stöd från samhället som en har behövt. Om denna studie istället hade 

använt sig av metoden kvalitativa intervjuer hade det funnits större möjligheter att undersöka denna 

viktiga fråga närmare. I kvalitativa intervjuer med personer som har erfarenhet av att vara 

medberoende, eller med socialarbetare som arbetar inom missbruksbehandling, hade en exempelvis 

kunnat fokusera hela intervjun på vilket stöd samhället erbjuder anhöriga till personer som befinner 

sig i missbruk och därmed fått ett rikare material kring denna fråga. Självbiografin innebär en 

begränsning dels i och med att den är en kulturell framställning där författaren kan ha valt bort 

aspekter av verkligheten till förmån för berättelsen, och dels i att det inte finns möjligheter att 

fördjupa sig i en tematik som författaren inte själv valt ska få ta plats i berättelsen. Att använda sig 

av självbiografier som empiriskt material har dock inneburit en tillgång till väldigt detaljerade 

beskrivningar av ett helt förlopp, från att relationen mellan den medberoende och beroende inleds, 

till att beroendet eskalerar, tills att en brytning eller annan förändring i relationen sker. Sådana 

detaljerade och omfattande beskrivningar av enskilda personers livshistoria hade det troligtvis inte 

varit möjligt att få ta del av i en intervjustudie inom den tidsram som C-uppsatsarbetet inneburit. 

Självbiografin har också visat sig vara intressant som empiriskt material när det gäller att undersöka 

hur medberoende kopplas till kvinnor, då flera av självbiografierna innehöll ett visst speciellt sätt att 

förstå och beskriva parrelationer mellan en missbrukande man och en medberoende kvinna. 

 

6.5. Implikationer för forskning och det sociala arbetets praktik 

Även om självbiografier inte kan förstås som direkta avspeglingar av verkligheten, kan de ge 

forskningen ökad inblick i hur personer som beskriver sig själva som medberoende kan tänkas 

förstå och använda sig av begreppet. Studien visar att medberoende är ett begrepp som kan 

anammas av anhöriga till personer som befinner sig i missbruk som ett sätt att göra sin situation och 

sitt beteende begripligt för sig själv och omvärlden. Studien visar också att självidentifikation med 

begreppet kan grunda sig i att en har fått lära sig om det av behandlingspersonal eller andra som 
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arbetar med anhörigfrågor. Tidigare forskning om medberoende i en amerikansk kontext visar att 

användandet av begreppet i hög grad är ifrågasatt i det att det tenderar att lägga skuldbördan på den 

anhörige. Med anledningen av detta finns det anledning för forskning inom socialt arbete att titta 

närmare på i vilken utsträckning medberoende-begreppet används i socialt arbete i Sverige idag, 

och om det visar sig vara vanligt förekommande, på vilka sätt det används och i vilken forskning 

och evidens en grundar sin användning av begreppet. 

 

Studien visar även att medberoende som socialt problem förknippas med kvinnor i de fall det 

beskrivs som en sjukdom eller inlärt beteende. Eftersom att ingen av de analyserade 

självbiografierna berättar om samkönade relationer kan studien enbart uttala sig om hur 

medberoende-begreppet förknippas med kvinnor som lever i heterosexuella relationer. Tidigare 

forskning beskriver vidare enbart hur medberoende-begreppet används i relation till heterosexuella 

kvinnor. Att i det praktiska sociala arbetet vara medveten om hur medberoende som socialt problem 

könas är viktigt för att till exempel förebygga att skuldbördan för ett missbruk läggs på kvinnor som 

lever tillsammans med en missbrukande manlig partner. Även i de fall inte medberoende som 

förståelseram används kan det tänkas att ett liknande sätt att betrakta parrelationen mellan en manlig 

missbrukare och en kvinnlig partner finns. Att ett socialt problem överassocieras med kvinnor, och 

tänkbart kanske även just heterosexuella kvinnor, skulle kunna tänkas leda till att män eller lesbiska 

kvinnor i samma situation som behöver stöd, blir utan stödet ifall det anses mindre troligt att en 

man, eller en kvinna i en samkönad relation, skulle kunna ha samma problem. För vidare forskning 

finns det anledning att titta närmare på i vilken utsträckning även lesbiska kvinnor förknippas med 

medberoende, och om det finns skillnader i hur lesbiska respektive heterosexuella kvinnor 

förknippas med begreppet, hur detta i så fall hänger ihop med heteronormativa föreställningar 

rörande kön och sexualitet och det att samkönade relationer av samhället ofta har tillskrivits ett 

lägre värde. 

 

Studien visar slutligen även att det i flera av självbiografierna uttrycks att en inte har fått det stöd 

från samhället som en önskat. Även om dessa beskrivningar i denna uppsats inte har kunnat 

verifieras, kan det ändå anses finnas grund för att lyfta frågan om vilket stöd som socialtjänsten idag 

ger till anhöriga till personer som befinner sig i missbruk. Det uttryck som ges i böckerna för att stå 

ensam i sin situation ger en bild av att anhöriga till missbrukare upplever brister i socialtjänstens 

stöd till anhöriga till personer som befinner sig i missbruk. Istället för att se stöd till anhöriga som 

en extra kostnad för samhället, anser jag att anhöriga skulle kunna ses som resurser vilka, om de får 

den hjälp de behöver för att kunna bibehålla sina krafter, kan hjälpa till att stödja sina missbrukande 
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anhöriga till nykterhet. Jag anser det slutligen också vara viktigt att i arbetet med missbrukande 

klienter, även om arbetet för att stödja den missbrukande klienten bör stå i fokus, komma ihåg att 

det ofta finns anhöriga i bilden som behöver någon som uppmärksammar också deras situation. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

 

Självbiografi 

titel 

STEG 1 – UTTYDNING – VAD? STEG 2 – FÖRKLARING – HUR? 

Birgitta Ahlzén - 

Medberoende, vem 

jag? 
 

Jaget i självbiografin ”Medberoende, vem jag?”, 

vilket är Birgitta, berättar om hur hon i relationen 

till sin alkoholiserade make har utvecklat ett 

medberoende, hur detta medberoende har tagit sig 

uttryck och hur hon har börjat ta sig ur 

medberoendet. Birgitta berättar även om det 

tablettmissbruk av värktabletter som hon utvecklade 

på grund av sin makes drickande. 
 

Birgitta växte upp i en stor familj där pappan var 

”småalkoholist”. Enligt Birgitta kan det ha varit så 

att hon var medberoende även till sin pappa. 

Birgitta beskriver att hon redan sedan hon var ung 

har låtit andra bestämma vad hon ska göra. Hon har 

inte själv vetat vad hon vill eller tycker vilket har 

gjort att hon istället har gjort vad andra vill. Hon 

drogs till sin make för att han var äldre och 

mognare än många andra killar hon träffade. I sitt 

medberoende, som beskrivs som en sjukdom, har 

hon varit kontrollerande gentemot maken och hjälpt 

till att dölja för omvärlden vad som har skett inom 

familjen. Hon har kontrollerat hans drickande 

genom att bla dricka av hans alkohol, så att han får 

mindre, fastän hon inte själv gillar att dricka. Hon 

har hotat sin man med skilsmässa fastän hon har 

varit livrädd för att han å sin sida ska lämna henne. 

Hon beskriver sig själv som att hon varit en ”häxa” 

(s.45) och en ”toka” (s. 87) under tiden hon har 

varit medberoende. Hon har varit emot att mannen 

ska gå i behandling då hon inte velat bli lämnad 

ensam och hon varit övertygad om att hon själv ska 

kunna bota honom. Övertygelsen om att själv kunna 

bota sin anhöriga anser hon är en del av 

medberoendet. Birgitta berättar att medberoendet 

har orsakat symptom hos henne såsom stark ångest 

och trötthet. Hon har varit i fysiskt dåligt skick, 

varit mycket sjukskriven och uppsökt sjukvården 

ofta. 

 

Birgitta berättar om att hon blev medveten om att 

hon var medberoende då hennes man befann sig på 

behandlingshem och hon själv var inbjuden till 

familjevecka. Hon fick tillsammans med de andra 

anhöriga, som hon beskriver som ”tjejer”, veta att 

de var medberoende till sina anhöriga, som hon 

beskriver som ”killar”. Under familjeveckan har de 

bla fått lära sig att alkoholism är en sjukdom och att 

de som är medberoende hjälper till att möjliggöra 

sin anhöriges fortsatta missbruk, genom att skydda, 

Berättelsen berättas huvudsakligen ur ett 

jag-perspektiv. Ibland används ”vi” eller 

”oss” för att hänvisa till hela gruppen 

medberoende som ett kollektiv eller för 

att berätta om hur medberoende personer 

är, tex ”Vi är styrda likt en dator, någon 

ger kommando och vi utför ordern 

prickfritt” (s. 89) och ”För en alkoholist 

och för oss medberoende finns inget 

mittemellan” (s. 66). I slutet av 

berättelsen talar jaget till ett ”du”, till en 

tänkt läsare som också befinner sig i 

medberoende, tex ”Vill de inte lyssna så 

kan det bero på att de själva kanske är 

medberoende till någon och inte kommit 

lika långt som du” (s. 93). 
 

I boken finns ett längre citat som består 

av påståenden utifrån ett jag-perspektiv 

om hur en medberoende person tänker 

och fungerar. Citatet har ”källa okänd” 

och Birgitta berättar att hon fick ta del 

detta citat på behandlingshemmet (s. 

14). Även på andra ställen i boken 

hänvisas det till vad olika behandlare på 

behandlingshemmet har sagt om 

alkoholism och medberoende (s. 56-66). 

På ett ställe i boken hänvisas det till att 

det finns statistik som visar att barn till 

alkoholister har större risk att själva 

utveckla ett beroende, men ingen källa 

anges (s. 43). 

 

Paralleller mellan medberoende och 

alkholism och medberoende och 

tablettmissbruk dras på flera ställen i 

boken för att understryka allvaret i ett 

medberoende tex: ”För en alkoholist och 

för oss medberoende finns inget 

mittemellan” (s. 65-66), ”En alkoholist 

vet att han är sjuk, även om han ser ut 

som ett barn som ertappas och förnekar 

sitt tilltag. Att få veta att man varit 

medberoende efter många herrans år är 

vi inte förberedda på ett dugg. Efter vår 

partners eller väns tillfrisknande börjar 

vår kamp” (s. 68) och ”När jag var 

tablettmissbrukare fanns en regel att 

abstinensen låg någonstans mellan två 
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ljuga och tycka synd om personen. Genom att ha 

genomgått familjeveckan och fått insikt om sitt 

medberoende har Birgitta börjat kunna ta sig ur det, 

även om hon har fått återfall och kanske aldrig 

kommer att bli helt frisk. Hon har börjat öppna upp 

sig för andra och sluta skämmas över hur de har det 

i hemmet. Birgittas man har blivit nykter och de 

lever fortfarande tillsammans. Birgitta uppmanar 

den medberoende läsaren att våga börja prata och 

sluta gömma sig. 

och tre månader per år av missbruk […] 

Undrar hur lång abstinensen skulle vara 

om man var medberoende, vill inte veta” 

(s. 91) 

 

Birgitta berättar i slutet av boken att hon 

har skrivit boken för att hon vill att 

läsaren ska kunna känna igen sig själv 

och som en hjälp för läsaren att 

identifiera problemet och därmed ta sig 

ur det. 
Yvonne Carlsson - 

Fjärilsvingar – 

Missbruk, 

medberoende, 

cancer och vägen 

tillbaka 

Jaget i ”Fjärilsvingar – Missbruk, medberoende, 

cancer och vägen tillbaka”, som är Yvonne, berättar 

om sin dotter och dotterns narkotikamissbruk och 

hur dottern senare gick bort i cancer. Yvonne 

berättar om hur hon har varit medberoende till sin 

dotter och den sorg hon har gått igenom sedan 

dottern lämnade henne. 
 

Yvonne har varit medberoende både till sin dotter 

och till sin tidigare make som också var dotterns 

pappa. Yvonne beskriver beskriver medberoende 

som att man utplånar sig själv mer och mer. 

Yvonne har haft en mycket nära relation till sin 

dotter, de har varit bästa vänner. I sitt medberoende 

till dottern har Yvonne försvarat sin dotters 

missbruk och skämtat bort problemet. Hon har inte 

velat se hur allvarlig situationen varit för dottern 

och hennes barn. Yvonne har trott på dotterns 

lögner om att hon inte använder droger och hon har 

lånat ut pengar till dottern som hon trodde skulle gå 

till mat men som gick till droger. När socialtjänsten 

har omhändertagit dotterns barn har Yvonne på 

grund av sitt medberoende hållit med dottern om att 

socialtjänstens omhändertagande av barnen är fel 

och att de överdriver problemen. Hon har haft svårt 

att låta dottern leva ett självständigt liv då hon på 

grund av medberoendet ständigt försökt ha kontroll 

på allt. Hon tycker det är jobbigt när dottern ska 

flytta till en ny bostad eftersom de då inte längre 

kommer att vara grannar. 

 

I sitt medberoende till sin tidigare make har Yvonne 

på grund av makens missbruk isolerat sig från 

omvärlden. Hon har varit kontrollerande gentemot 

maken och ofta kommit med hot om att lämna 

honom som sedan inte har fullföljts. Hon har hjälpt 

till att dölja problemen så att allt ska verka bra utåt 

sätt. Hon har skämtat och försvarat att mannen 

dricker. Hon har även trott att allt har vart hennes 

fel och betett sig som att det var hon själv som var 

den som drack. Hon trodde att hon fick skylla sig 

själv för att hon stannade kvar hos maken. Hon var 

ständigt misstänksam gentemot maken men 

hoppades samtidigt på att det skulle bli bättre. ”Jag 

hade förlorat min egen vilja.” (s. 119). 

Berättelsen berättas ur ett jag-perspektiv. 

 

Boken innehåller många citat från vad 

dottern eller andra personer i deras 

omgivning har sagt. Det finns även ett 

längre avsnitt där det återges 

journalanteckningar från dotterns tid på 

behandlingshem samt utdrag från 

dotterns dagbok från denna tiden. Det 

finns även flera fotografier på dottern. I 

slutet av boken görs en genomgång av 

olika roller som barn i ”sjuka familjer” 

kan ta på sig, som författaren skriver att 

hon har fått information om under 

anhörigdagarna. Sinnesro-bönen citeras 

på s. 97. 

 

Författaren skriver på s. 99 att hon 

skriver boken för att dela med sig av det 

liv hon upplevt tillsammans med dottern 

och dotterns barn och övrig familj och 

vänner, men också dela med sig till alla 

andra som kanske också har varit med 

om något liknande. Hon vill dela med 

sig av det hon lärt sig och sina 

erfarenheter. Hon skriver på s. 101 att 

det är hennes dotters vilja att hon skriver 

denna bok om både sorgen och 

medberoendet. 
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Yvonne berättar att även barnen i familjen har varit 

medberoende, både hennes barn och dotterns barn. 

Hon berättar att deras familj har varit en sjuk familj 

(tex s. 119) där man inte har kunnat prata om 

känslor och som har präglats av kontroll och kritik, 

till skillnad från en frisk familj där man kan prata 

öppet om sina känslor och där alla känslor är 

tillåtna. ”Om det finns missbruk eller något annat 

destruktivt beteende i familjen, är det helt klart att 

det inte är en frisk familj” (s. 121). Roller som barn 

kan ta på sig i en sjuk familj är clownen/medlaren, 

familjehjälten, syndabocken/rebellen och 

tapetblomman. 

 

Yvonne blev klar över sitt medberoende då hon 

gick på anhörigdagar som hon blev inbjuden till av 

sin son. Anhörigdagarna förändrade hennes sätt att 

tänka. Hon tycker att alla borde gå på sådana dagar 

då man lär sig mycket om sig själv. Att få insikt om 

medberoendet är en befrielse och en möjlighet att 

förändra sig själv. Yvonne försöker nu genomgå 

förändring men tycker det är svårt att bli av med 

många av de invanda beteendena. Hon försöker 

hjälpa sina barnbarn (dotterns barn) att visa sina 

känslor och få de att förstå att det är okej att göra 

det. 

 

Lisa Jisei – Jag är 

sjuk – om manisk 

överhälsosamhet - 

ortorexi 

Jaget i ”Jag är sjuk – om manisk överhälsosamhet – 

ortorexi”, som är Lisa, berättar om hur hon blev 

sjuk i ortorexi och hur sjukdomen har påverkat 

henne själv och hennes anhöriga. Lisa beskriver 

ortorexi som en ätstörning och ett missbruk, ett 

träningsberoende (s. 40). Lisa hade i tonåren haft 

anorexi och utvecklade sedan ortorexi i vuxen ålder 

då hon arbetade som danslärare. Ortorexin har 

inneburit att hon har varit besatt av att träna och att 

äta hälsosamt vilket har gjort att hela hennes 

tillvaro har gått ut på att träna och tänka på vad hon 

ska äta. Hon kunde inte sluta träna när hon hade ont 

utan var hela tiden tvungen att vara i rörelse. Lisa 

berättar att hon med sin extrema nivå av träning 

höll på att ta död på sig själv. 
 

Lisa berättar att hon när hon var sjuk skapade ett 

medberoende hos sina anhöriga. Hennes anhöriga 

drogs med i, påverkades av och möjliggjorde till 

viss del hennes fixering vid träning och hälsa. De 

anpassade sig efter sjukdomen och pausade sina 

egna liv för att hjälpa Lisa. Framför allt hennes vän 

Johan, som arbetade på samma dansskola som Lisa, 

försattes i ett tydligt medberoende. Johan såg under 

ett halvårs tid efter Lisa på dagarna då hon var som 

sjukast och Lisas man var på arbetet. Lisa 

spenderade varje dag flera timmar hos Johan som 

skulle hindra Lisa från att träna och se till att hon åt 

lunch. Ibland kunde Lisa springa ut och träna mitt 

Berättelsen berättas ur ett jag-perspektiv. 

I bokens första del ”Min berättelse” är 

allt berättat ur jagets, Lisas perspektiv. I 

bokens andra del, ”Att gå vidare”, 

gestaltas även omgivningens perspektiv 

genom citat. Lisas anhöriga har inför 

boken intervjuas av en utomstående 

journalist och vad de anhöriga har sagt 

är sedan invävt i Lisas berättelse om hur 

hennes sjukdom har påverkat hennes 

relationer och hur hennes anhöriga ser 

på hennes sjukdom och sin roll i det 

hela. Här finns citat från Lisas man, 

Lisas vän och tidigare kollega Johan 

som också beskrivs som någon som var 

medberoende till henne, Lisas vän 

Ingela som hon undervisade på 

dansskolan, Lisas vän Ester som hon 

lärde känna efter att hon tog sig ur sin 

värsta sjukdomsperiod och Lisas 

psykolog som spelat en stor roll i Lisas 

tillfrisknande. Genom dessa citat vävs 

Lisas bild av förloppet ihop med 

omgivningens upplevelser av samma 

förlopp. Citaten illustrerar att det kan 

finnas många olika, mer eller mindre 

bra, sätt att förhålla sig till en anhörig 

som är sjuk i ätstörning och 

träningsberoende. Psykologens citat blir 
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under ett samtal med Johan och Johan fick då 

försöka stoppa henne genom att ge sig ut och leta 

efter henne. Johans kontroll och övervakning 

hjälpte för stunden men gjorde samtidigt att Lisa 

tränade ännu mer under tiden som hon inte var hos 

Johan och hennes man inte var hemma. Lisa ljög 

om hur saker och ting för Johan för att han inte 

skulle känna besvikelse över att hon inte blev bättre 

av hans hjälp. Istället för att bli hjälpt av Johan blev 

Lisa bara sjukare ju mer han försökte hjälpa. Johan 

säger själv att han omedvetet stöttade Lisas 

sjukdom i och med att den fristad som han erbjöd 

gjorde att hon fick mer ork över till träningen. Lisas 

man beskriver Lisas och Johans relation som ett 

”sjukt mentorskap” (s. 100) eftersom att de inte 

kände varandra särskilt väl innan Johan började 

försöka hjälpa henne. Lisa anser att det som gjorde 

Johan medberoende var att han hade en stark 

önskan om att stötta henne. Lisas man har inte 

hamnat i ett medberoende på samma sätt, bland 

annat för att han inte har trott att han själv ska 

kunna få Lisa att bli frisk utan sett att hon behöver 

professionell hjälp och att hon själv måste komma 

till insikt om att hon behöver hjälp. Johan beskriver 

själv i efterhand att han nu kan se att det finns en 

gräns för hur mycket en vän kan hjälpa och att det 

var professionell vård som Lisa behövde. Lisa 

berättar även att det är viktigt att även de anhöriga 

får stöd av vården, så att de vet hur de ska förhålla 

sig och inte förvärrar saker. Lisas man har istället 

känt sig exkluderad i Lisas vård och ibland beskylld 

för att det skulle vara hans fel att Lisa är sjuk. 

 

ett sätt att visa en psykologs syn på hur 

man som närstående bör stötta någon 

med ortorexi. 
 

I bokens första del, ”Min berättelse”, 

finns ett antal utdrag ur Lisas dagbok 

från tiden hon var sjuk. I en del av 

dagboksutdragen finns matdagböcker 

inkluderade, där hon har skrivit ner vad 

hon brukar äta en vanlig dag. 

Matdagböckerna illustrerar för läsaren 

dels hur lite Lisa faktiskt åt, dels Lisas 

besatthet att hålla koll på sin kost. I 

denna del av boken finns även utdrag 

från mejlkonversationer som Lisa har 

haft med Johan och andra vänner, sin 

man och sin pappa. 

 

I slutet av boken presenteras en lista på 

råd till anhöriga till personer som har 

ortorexi eller liknande problematik, 

uppdelat i ”Råd till föräldrar”, ”Råd i 

parrelationen” och ”Råd till vänner”. 

Dessa råd har Lisa tagit fram 

tillsammans med sin man, sin familj, 

vänner och psykologen Kim. 

 

Jaget berättar att hon har valt att skriva 

boken för att dela med sig om den 

komplexitet som ortorexi, som är att bli 

sjuk av något som i grunden är 

hälsosamt, innebär och för att öka 

förståelsen för hur det är att leva med 

ortorexi. 

Jenny Brolin – En 

medberoendes 

dagbok 

I ”En medberoendes dagbok” berättar jaget, som är 

Jenny, om sitt medberoende till sin före detta sambo 

som var narkotikamissbrukare. Jenny berättar att 

hon alltid har dragits till killar med problem såsom 

missbruk eller kriminalitet. Hon har alltid haft en 

önskan om att hjälpa människor. Precis som många 

andra medberoende så var det hennes före detta 

sambo mystiska sida som drog henne till honom. 

Hennes före detta sambo hade tidigare haft ett 

narkotikamissbruk men var fri från narkotikan när 

de träffades. De flyttade ihop och fick ett barn 

tillsammans och sambon blev även en fadersgestalt 

för Jennys andra son. Efter en tid började sambon 

självmedicinera med alkohol och tabletter. Sedan 

fick han återfall på metamfetamin och börja 

återigen missbruka narkotika. 

 

Jenny anpassade hela sitt och barnens liv efter 

sambon. Hon flyttade ned till nedervåningen i huset 

och såg till att barnen inte gjorde ljud ifrån sig på 

kvällarna så att sambon inte skulle bli störd. 

Sambon ljög mycket, kunde försvinna från hemmet 

Boken är skriven med ett ”jag”-

perspektiv. Ibland talar berättaren utifrån 

ett ”vi”. Ex s. 236: ”Vi anhöriga 

förpassas längst bak i bilden och det är 

inte ofta vi kommer fram” och s. 234: 

”vi som står gråtande bakom missbruket 

får klara oss själva”. 

 

Lidandet av att vara medberoende 

jämförs med lidande av att ha ett 

missbruk: ”Medberoende är precis lika 

fruktansvärt som själva missbruket” (s. 

236). 

 

I slutet av boken finns ett yttrande som 

Jenny skickade till Socialstyrelsen då de 

anmälde en vårdgivare för att ha skrivit 

ut de läkemedel som orsakade hennes 

sambos död. I anslutningen till yttrandet 

finns också en lista över de läkemedel 

som sambon hade utskrivna. 
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i flera dagar för att använda narkotika och var ofta 

arg när han var påverkad. Jenny levde i ständig 

stress och oro över att något skulle hända med 

sambon och över att han skulle komma hem 

påverkad. Hon prioriterade sambon över sina barn. 

Hon hoppades samtidigt hela tiden på att han skulle 

tillfriskna från sitt missbruk, vilket var en stor 

anledning att hon stannade kvar. Jenny pratade med 

sin sambos föräldrar vad som pågick men dolde de 

värsta bitarna av sambons missbruk och beteende 

gentemot henne. Till sina egna föräldrar låtsades 

hon som ingenting. Hon skämdes för sin sambos 

missbruk och tog på sig skulden för att han inte 

kunde hålla sig ifrån drogerna. Jenny och sambons 

föräldrar ordnade kontakt för sambon med olika 

behandlingsinstanser och kämpade länge för att han 

skulle få tillgång till bra behandling. 

 

Även efter att Jenny och hennes sambo har 

separerat fortsätter Jenny att stödja sin före detta 

sambo, eftersom att hon vill att sin son ska kunna 

ha en relation till sin pappa och eftersom att hon 

känner ”stark vänskap och en slags moderskänsla” 

(s. 173). Tillslut blir hennes fd sambos missbruk för 

mycket för henne och hon tvingas bryta kontakten 

och har istället bara kontakt med fd sambons 

föräldrar. Hennes sambo avlider strax därefter i en 

överdos av läkemedel. 

 

Jenny beskriver att hon varit medberoende hela sitt 

liv och att hon nog alltid kommer att vara det. 

Hennes medberoende präglas av en ständig önskan 

att hjälpa andra, av att känna sig ansvarig för andra 

och glömma bort sina egna behov. Hon gör sig 

behövd för att hon inte känner att hon duger annars. 

Medberoende är en sjukdom som tvingar den 

medberoende att anpassa sig efter andra. ”Det är 

som att människor som har lätt att bli medberoende 

liksom har en speciell radar som söker efter 

människor med problem, missbruk eller 

kriminalitet. Det är som en magnet, en stor, stark 

vanebildande magnet” (s. 11). Hon berättar att hon 

skulle behöva söka hjälp för sina problem, men att 

den enda hjälp hon hittills har fått är mediciner som 

hon inte vill ha. Hon har dock lyckats ta sig ur 

mycket av det destruktiva tack vare sina anhöriga. 

Medberoendet har till viss del byts ut mot ångest, 

social fobi och depressioner.  

Flera gånger betonas att det som berättas 

i boken är sant, tex: ”Det här är mitt liv, 

min dagbok” (s. 8), ”allt som står i 

denna bok är rena rama sanningen (s. 

41), ”Ingen, INGEN vet hela sanningen. 

Men för att få folk att förstå hur illa det 

faktiskt var så måste hela den nakna, 

onda sanningen fram” (s. 68). Jenny 

beskriver också att eftersom att det har 

hänt så mycket, så har hon haft svårt att 

komma ihåg i vilken ordning saker hänt 

och därför kan det vara så att hennes bok 

inte berättar om saker i den ordning som 

de hände i verkligheten. 

 

Jenny uppger flera anledningar till att 

hon skriver boken. Hon skriver den för 

sin egen och sin familj och vänners 

skull. Att skriva om det som har hänt är 

ett del av hennes tillfrisknande. Hon vill 

att andra ska få veta hur familjen har 

haft de så att de bättre kan förstå hur det 

är att vara medberoende. Hon vill hjälpa 

andra medberoende och anhöriga till 

missbrukare till ett bättre liv och till att 

söka hjälp och sluta åsidosätta sig själva. 

Hon vill att alla människor som är 

beroende eller medberoende ska få 

chans till ett drägligt liv. Hon önskar att 

någon i varje kommun läser hennes bok 

så att de förstår att medberoende är ett 

lika stort problem som missbruk, 

eftersom att kommunerna nästan bara 

hjälper missbrukaren och inte de 

anhöriga. 

Camilla Flink – 

Varför gjorde du så 

här mot mig?! 

I ”Varför gjorde du så här mot mig?!” berättar 

jaget, som är Camilla, om hur hon levde med en 

man som var alkoholist och som misshandlade 

henne. Mannen utsätter henne för psykisk 

misshandel i form av kräkningar, kontroll och hot 

om att han skada döda eller skada henne, samt 

fysisk misshandel i form av att han trycker upp 

henne mot väggen och kastar saker mot henne. Han 

Berättelsen berättas ur ett ”jag”-

perspektiv. Jag-berättaren riktar sig 

genom hela boken till ett ”du”, som är 

huvudpersonens sambo och den som är 

beroende. Genom denna berättarteknik 

ställer jaget frågor direkt till ”duet” tex 

”varför gjorde du så här mot mig?!” som 

är en ofta återkommande fråga som 
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blir successivt alltmer alkoholiserad vilket gör att 

Camilla dras in i ett medberoende där hon på olika 

sätt försöker kontrollera hans drickande i försök att 

få honom att sluta dricka. Camilla försöker 

upprepande gånger lämna sin sambo men blir alltid 

övertalad att stanna. Hon är både rädd för sin sambo 

och hoppas samtidigt hela tiden på att han ska 

förändra sig och att deras relation återigen ska bli 

som den var i början. Tillslut, när hon träffar en 

annan kille som behandlar henne bättre, lyckas hon 

bryta helt med sin före detta sambo. 

 

Camilla berättar om hur hon läser på om 

medberoende på internet och i böcker och då får 

lära sig den medberoende driver alkoholisten 

tillbaka till spriten och hon drar slutsatsen att hon 

måste sluta försöka kontrollera sin sambo om han 

ska kunna bli nykter. Camilla beskriver att även om 

läsandet om medberoende i böcker och internet ger 

henne en viss lindring så ökade det också på hennes 

skuldbörda. Hon har inte heller kunnat känna igen 

sig i bilden av att medberoende personer har haft en 

svår uppväxt, då hon själv har haft en bra uppväxt. 

Hon har senare kommit fram till att även om hon 

tycker att man kan säga att hon på ett sätt 

underlättade sin sambos drickande, så var det aldrig 

hennes syfte och hon vägrar att ta på sig skulden. 

Att hon inte berättade för någon om sin sambos 

drickande berodde inte på att hon försökte dölja, 

utan för att hon var rädd för vad han skulle göra 

mot henne om hon berättade för folk. ”Det fanns 

inga manualer på hur man skulle få en alkoholist 

nykter och jag gjorde vad jag trodde skulle funka 

utifrån de förutsättningar jag hade” (s. 222). 

 

Camilla berättar i boken även om hur hon försökte 

tala med personer i sin sambos familj, men att ingen 

av de lyssnade eller tog det hon berättade på allvar. 

Istället verkade de tro på sambons lögner om att han 

inte drack. Hon berättar att det var ingen som såg 

hur hon hade det i relationen till sin sambo och att 

hon stod helt ensam i sin situation. 

 

ställs. 

 

Camilla berättar att boken är baserad på 

hennes dagböcker. Boken är uppdelad i 

dagboksform utifrån år, månader, och 

enskilda datum.  

 

I bokens första kapitel berättas att det 

som står att boken är sant: ”Boken du 

håller i handen får du min historia om 

mitt förhållande med honom. Mina 

tankar och känslor om allt som hände, 

baserade från mina dagböcker. Det är en 

sann historia och allt har hänt mig som 

du kommer få uppleva” (s. 7) 

 

I boken finns ett utdrag från Wikipedia 

om narcissism och en egenkomponerad 

lista om alkoholism som Camilla 

beskriver att hon har baserat på 

information hämtad från internet. 

 

Camilla berättar att hon har skrivit 

boken för att det ska komma något gott 

ur allt det onda som har varit med om. 

Hon har bara hittat en bok som handlar 

om det som hon har varit med om, och 

vill skriva ner sin historia i förhoppning 

om att den ska ge hopp och stöd till 

någon som befinner sig i samma 

situation. Om boken kan ge tröst till 

någon annan så skulle det ge mening till 

allt det fasansfulla. ”Låta de få veta att 

de inte är ensamma i helvetet” (s. 6). 
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8.2. Bilaga 2 

 

STEG 3: UTFORSKANDE - HUR ANVÄNDA? 

Självbiografi 

titel 

Element: 

ACT 
- vad händer? 

Element: 

AGENT 
- vem agerar? 

Element: AGENCY 
- hur görs saker? Vilka 

medel används? 

Element: 

SCENE 

- var utspelar 

sig 

händelserna? 

Vad är 

bakgrunden/ 

kontexten? 

Element: 

PURPOSE 

- varför agerar 

agenten? 

Birgitta 

Ahlzén - 

Medberoende, 

vem jag? 

Jaget är 

medberoende 

till sin man 

som är 

alkoholist. 

Jaget 

kontrollerar 

mannens 

drickande, 

spionerar på 

honom och 

försöker dölja 

för omvärlden 

vad som pågår 

i familjen. 

Jaget 

missbrukar 

tabletter och 

orkar inte ta 

hand om 

barnen. Jaget 

vägrar låta sin 

man påbörja 

behandling för 

sitt missbruk. 

Läkarna lyckas 

tillslut övertala 

dem om att 

mannen 

behöver 

behandling 

och mannen 

åker iväg på 

behandlingshe

m. Jaget åker 

på 

familjevecka 

på 

behandlingshe

mmet och 

inser att 

hennes man är 

alkoholist och 

Jaget, den 

medberoende: 
Birgitta, 

kvinna i 

medelåldern 

Gift med en 

man 

Barn till pappa 

med 

alkoholproble

m 

”Häxan” (s. 

45), ”Toka” (s. 

87), ”Gamla 

tikar” (s. 69) 

 

Missbrukaren: 

Man 

Äldre än jaget, 

mognare än 

andra killar 

 

De andra 

medberoende 

på 

behandlingshe

mmet: 

”Tjejer” (s. 59) 

 

De andra 

alkoholisterna 

på 

behandlingshe

mmet: 

”Killar” (s. 59) 

För att kontrollera sin 

mans drickande 

hjälper jaget bla till att 

dricka upp sin mans 

sprit, ringer upp 

honom när han är på 

jobbet, möter honom 

direkt i dörren när han 

kommer hem, letar i 

hemmet efter hans 

alkohol, ljuger om att 

hon har hört att han 

har blivit sedd dricka 

utomhus för att få 

honom att erkänna. 

För att uthärda sin 

situation börjar jaget 

missbruka tabletter. 

Hon söker ofta vård 

för olika krämpor och 

klagar mycket på 

omgivningen över att 

hon mår dåligt. Hon 

förhindrar att maken 

söker vård genom att 

hävda att det inte är en 

sjukdom och att han 

och hon kan lösa det 

på egen hand. 
 

Behandlarna på 

behandlinshemmet 

använder sig av en 

film om alkoholism för 

att övertyga de 

anhöriga om att deras 

partners är sjuka och 

behöver professionell 

hjälp. De anhöriga får 

prata i enrum men får 

också vara med om 

”konfrontationer” med 

sina partners där de får 

Sverige, 

framförallt 

jaget och 

hennes mans 

hem samt 

behandlingshe

mmet. 
 

”Medberoende

ringen” på 

behandlingshe

mmet i vilken 

de anhöriga 

sitter och 

pratar med 

varandra. 

 

Även 

arbetsplatsen, 

förskolan, 

skolan, 

sjukvårdsinstit

utioner. 

Bakomliggande 

orsaker: 

 
Uppväxt med pappa 

som var 

”småalkoholist”. 

 

Sedan unga år inte 

vetat vad hon vill 

eller vad hon tycker. 

 

Har svårt att uttrycka 

känslor. 

 

Som medberoende 

fått lära sig att inte 

visa känslor, då ens 

känslor inte blivit 

bekräftade. 

 

Har under uppväxten 

fått kämpa för att bli 

bekräftad och få 

uppmärksamhet. 

 

Har alltid låtit andra 

bestämma. 

 

”Själen kan ingen se 

och det är mycket 

den som styr oss.” (s. 

64) 

 

Hon är med sin man 

pga kärlek. 

 

Handlar inte om 

medberoende till en 

person – utan om 

medkänsla för sina 

medmänniskor. 
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att hon är 

medberoende. 

skriva en lista på saker 

som inträffat pga 

missbruket, men där 

de inte anklagar sin 

partner. 

 

”Det måste ha varit 

tufft för ”lärarna” att 

försöka operera in sunt 

förnuft i våra huvuden 

när det senare visade 

sig att vi försvunnit in 

vårt gamla beteende 

igen, om än aldrig så 

lite” (s. 65) 

Syfte framåt: 

 

Vill ha sin man för 

sig själv. 

 

Vill inte att mannen 

ska åka iväg på 

behandling för att 

hon är rädd att bli 

ensam. 

 

Vill inte att mannen 

ska bli frisk för att 

hon är rädd för att 

han inte ska behöva 

henne längre. 

Yvonne 

Carlsson - 

Fjärilsvingar – 

Missbruk, 

medberoende, 

cancer och 

vägen tillbaka 

Jaget har varit 

medberoende 

både till sin 

dotter och till 

sin tidigare 

make. Jagets 

tidigare man 

var 

alkoholmissbr

ukare och 

dottern 

narkotikamiss

brukare. Jaget 

har skyddat 

deras missbruk 

genom att 

skämta bort 

och försvarat 

problemet. 

Barnen i 

dotterns familj 

omhändertas 

på grund av 

sin mammas 

missbruk och 

jaget anklagar 

då 

socialtjänsten 

för att 

överdriva. 

Efter att 

dottern har 

gått bort i 

cancer har 

jaget insett att 

hon har varit 

medberoende, 

med hjälp av 

information 

som hon får då 

Jaget, den 

medberoende: 

Kvinna 

Mor 

Maka till en 

man 

 

Missbrukaren: 

Dottern, 

narkotikamiss

brukare, vuxen 

Exmaken, 

alkoholmissbr

ukare 

 

Andra 

medberoende: 

Barnen i 

familjen (bla 

dottern), 

minderåriga 

Kontrollera 

missbrukaren 

Gömma sig inomhus, 

inte visa sig för 

grannarna 

Låna ut pengar 

Skämta bort 

missbruket 

Skylla på 

socialtjänsten 

 

Anhörigdagarna – 

Besökarna ges en 

presentation av olika 

roller som barn i 

dysfunktionella 

familjer kan anta 

Södra Sverige 

Jagets hem 

och dotterns 

hem, 

behandlingshe

mmet Malins 

Minne, 

sjukhuset där 

Linda vårdas 

för cancer 

 

Utspelar sig 

inom den 

”sjuka 

familjen” 

Bakomliggande 

orsaker: 

 

Invanda beteenden 

som det är svårt att 

göra sig av med. 

 

Fått höra av en pastor 

att ”Det är meningen 

att du ska ha det så 

här, se det som din 

uppgift i livet.” 

angående sin tidigare 

makens missbru k. 

 

Skyddar dottern utav 

kärlek. 

 

Syfte framåt: 

 

Vill behålla sin och 

sin dotters nära 

relation. 
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hon besöker 

några 

anhörigdagar. 
Lisa Jisei – 

Jag är sjuk – 

om manisk 

överhälsosamh

et - ortorexi 

Jaget blir sjuk 

i ortorexi och 

då sjukvården 

inte vill 

erbjuda någon 

behandling för 

hennes 

sjukdom så 

blir det upp till 

anhöriga att 

hindra Lisa 

från att träna 

och från att 

falla djupare 

ner i sin 

sjukdom. Lisa 

får vara 

hemma hos sin 

vän Johan om 

dagarna som 

ska hindra 

henne från att 

träna och se 

till att hon 

äter. I sina 

försök att 

hjälpa Lisa ur 

sin sjukdom 

försätts Johan i 

ett 

medberoende 

till Lisa där 

han försöker 

kontrollera 

henne vilket 

bara leder till 

att Lisa tränar 

ännu mer de 

stunder på 

dagen då hon 

är ensam. Då 

Lisa en dag 

smiter från 

Johan och ger 

sig ut och 

springer tills 

hon kollapsar i 

ett dike, 

medan Johan 

och Lisas man 

letar efter 

henne, får 

Johan nog av 

Jaget, den 

beroende: 

Ung kvinna 

Sjuk i ortorexi 

Dansare,  

Fd. 

Anorektiker 

 

De 

medberoende: 

huvudsakligen 

Johan, jagets 

vän och 

tidigare 

kollega på 

dansskolan. 

Man. 

Ledarperson 

som bryr sig 

om alla på 

dansskolan. 

 

Även 

omgivningen i 

allmänhet: 

”under min 

sjukdomsperio

d skapade jag 

ett 

medberoende 

hos mina 

anhöriga […] 

sjukdomen 

ledde till att 

människor i 

min närhet 

drogs med i”. 

Specificeras 

inte vilka 

dessa är 

förutom Johan. 

Lisa får vara hos Johan 

på dagarna där hon ska 

hindras från att träna 

genom att umgås med 

Johan. Johan 

distraherar henne om 

hon gör försök till att 

träna och kontrollerar 

så att hon äter lunch. 

Johan försöker 

distrahera Lisa genom 

att de spelar tv-spel 

och musik och att Lisa 

följer med honom på 

olika ärenden. Om hon 

sticker från honom för 

att träna följer han 

efter henne och 

försöker stoppa henne. 

Han låser in hennes 

träningskläder i sin 

källare för att försvåra 

för Lisa att träna. 

 

För att få mer tid för 

sig själv förslår Johan 

att Lisa ska öva att 

vara själv en timme 

mitt på dagen. 

 

När Johan har slutat 

hjälpa ber han Lisa om 

att få tillbaka 

träningskläderna med 

dansskolans logga då 

man anser att hon inte 

är någon bra 

representant för 

dansskolan. 

 

Lisas och 

hennes mans 

hem, Johans 

hem, 

dansskolan, 

olika platser 

som Lisa 

besöker med 

dansskolan för 

tävling, Ylab 

(privat 

behandlingsve

rksamhet), 

olika gym, 

vårdcentralen. 

Bakomliggande 

orsaker, den 

medberoende: 

Lärde känna 

varandra genom 

sjukdomen. 

 

Trodde han kunde 

hjälpa mer än vad 

han kunde. 

 

”Sjukt mentorskap” 

(s. 100). 

 

Engagerad i folk 

omkring sig. 

 

Uppmärksam på 

signaler om att något 

inte står rätt till. 

 

Syfte framåt, den 

medberoende: 

 

Stark vilja att stötta 

Lisa i det svåra. 

 

Vill hindra Lisa från 

att skada sig och 

hjälpa henne till ett 

friskt liv. 
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att hjälpa Lisa 

och meddelar 

att han inte 

längre kan 

fortsätta stötta 

henne. Lisa får 

tillslut 

professionell 

hjälp och 

påbörjar med 

stöd från sin 

psykolog och 

sin man vägen 

mot 

tillfrisknande. 

Jenny Brolin – 

En 

medberoendes 

dagbok 

Jenny flyttar 

ihop och får 

barn med en fd 

narkotikamiss

brukare. 

Hennes sambo 

börjar 

självmediciner

a med alkohol 

och läkemedel 

och faller så 

småningom 

tillbaka in i sitt 

narkotikamiss

bruk. Jennys 

sambo 

försvinner ofta 

iväg i flera 

dagar för att ta 

droger och 

återvänder 

hem påverkad. 

Hans liv börjar 

allt mer kretsa 

kring 

drogerna. 

Samtidigt 

försöker Jenny 

ta hand om 

barnen och 

upprätthålla 

fasaden utåt. 

Jenny ser 

tillsammans 

med sambons 

föräldrar 

tillslut till att 

sambon 

kommer i 

behandling. 

Inga 

Jaget, den 

medberoende: 

Ung kvinna 

Småbarnsmam

ma 

Sambo 

”Snäll person” 

(s. 9) 

Alltid dragits 

till killar med 

problem 

”Flicka träffar 

pojke. 

Flickans 

överarbetande 

psyke ställs in 

på ”HJÄLPA”. 

Flicka och 

pojke blir 

förälskad” 

(s.11) 

”Hysteriska 

Damen” (s. 

124) 

 

Den beroende: 

Man 

Sambo 

Narkotikamiss

brukare, 

blandmissbruk

are (alkohol, 

läkemedel) 

Pappa 

 

”Tänk er då att 

mannens 

älskarinna inte 

är en annan 

kvinna av kött 

och blod, utan 

Jenny försöker 

upprätthålla fasaden 

utåt genom att ljuga 

för sina föräldrar vad 

som pågår och genom 

att städa maniskt så att 

hemmet alltid är rent. 

Hon försöker 

kontrollera vad hennes 

sambo gör genom att 

undvika att lämna 

honom ensam i 

hemmet. Hon försöker 

hålla honom borta från 

alkohol och tabletter 

genom att se till att det 

är tyst hemma så att 

han kan sova ostört. 

Hon undviker att gå 

upp på övervåningen 

så att hon inte ska 

behöva konfronteras 

med hans missbruk. 

 

När missbruket börjar 

gå för långt, börjar hon 

konfrontera honom 

och ifrågasätta hans 

beteende, samtidigt 

som hon snabbt 

förlåter honom i hopp 

om att han snart ska bli 

frisk. 

Hon och hans föräldrar 

försöker se till att han 

får hjälp att sluta 

missbruka genom att 

köra honom till avgift, 

olika 

behandlingsverksamhe

ter och 

Sverige. 

 

Större delen av 

texten utspelar 

sig i Jennys 

och sambons 

gemensamma 

hem. 

 

Också 

beroendemotta

gningen, SÖS 

avgiftning, 

olika 

behandlingshe

m som sambon 

vistas på, 

Jennys nya 

lägenhet, 

sambons 

tidigare 

lägenhet 

(innan de 

flyttade ihop), 

barnens 

förskola, 

sambons 

föräldrars 

bostad. 

Bakomliggande 

orsaker: 

 

Varit medberoende 

hela livet. 

 

Vill hjälpa folk. 

 

Känner sig ansvarig 

för andra. 

 

Dras till killar med 

missbruk och 

kriminalitet. 

 

Sätter sig själv i 

andra hand. 

 

Är snäll och kan inte 

säga ifrån. 

 

Tror inte att hon 

duger så ser därför 

till att vara behövd. 

 

”Flicka träffar pojke. 

Flickans 

överarbetande psyke 

ställs in på 

”HJÄLPA”. Flicka 

och pojke blir 

förälskad” (s.11). 

 

Medberoende är en 

sjukdom som tvingar 

personen att anpassa 

sig efter andra. 

 

En magnet som gör 

att en dras till 
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behandlingsins

atser fungerar 

och Jenny 

väljer tillslut 

att separera 

från sin 

sambo. Även 

efter 

separationen 

fortsätter 

Jenny att 

stödja sambon, 

tills hon en 

dag inte orkar 

mer. Kort 

därefter 

avlider 

sambon i en 

överdos. 

en spruta eller 

en tablett eller 

ett pulver” (s. 

44) 

behandlingshem. De 

försöker stoppa 

läkarna att skriva ut 

för mycket tabletter till 

honom utan resultat. 

Jennys bror med 

sambo söker igenom 

huset efter droger som 

de lämnar in till 

beroendemottagningen

. Vid ett tillfälle hittar 

de droger i bilen som 

Jenny spolar ner i 

toaletten. 

människor med 

problem. 

 

Kan inte säga nej. 

 

Moderskänslor. 

 

Syfte framåt: 

 

Vill skydda sin 

sambo. 

 

Hoppas att han ska 

bli frisk, med stöd 

från henne och resten 

av familjen. 

 

Vill att sambon ska 

få ett liv av lycka, 

frid och kärlek. 

 

Vill att hennes son 

ska ha kvar sin pappa 

i sitt liv. 

 

Vill ha tillbaka den 

man som hon blev 

kär i. 

Camilla Flink 

– Varför 

gjorde du så 

här mot mig?! 

Jaget träffar en 

kille som 

skiljer sig från 

alla andra 

killar hon 

tidigare träffat, 

han är 

charmig, 

romantisk, 

omtänksam 

och beter sig 

som en 

gentleman. 

Han får henne 

att känna sig 

speciell och 

utvald. Killen 

börjar snart 

manipulera 

henne och 

bryta ner 

henne 

känslomässigt 

och fysiskt. De 

flyttar ihop 

och den 

psykiska 

misshandeln 

Jaget, den 

medberoende: 

Kvinna 

Mamma 

Sambo till en 

man 

”alkoholistens 

flickvän” (s. 

218) 

”Hur hade du 

kunnat få mig 

från att vara en 

levnadsglad, 

självsäker tjej 

till denna 

osäkra, 

ångestfyllda 

”tant”?” (s. 

186) 

 

Den beroende: 

Man 

Alkoholist 

”vardagspsyko

pat”, 

”kvinnomissha

ndlare” (s. 6) 

”Otroligt 

Kontrollerar sin 

sambos drickande 

genom att skriva upp i 

sin dagbokskalender 

vilka dagar han har 

druckit, söker igenom 

hemmet efter alkohol 

eller gamla tomma 

flaskor/tetror/burkar 

eller andra tecken på 

att han har druckit, går 

in på hans bankkonto 

och kollar vad han 

köpt, studerar hur han 

ser ut och luktar för att 

upptäcka om han är 

berusad. Försöker även 

ändra på hans 

drickande genom att 

dricka tillsammans 

med honom och 

genom att köpa 

mellanöl till honom. 

 

Försöker även att få 

honom att sluta dricka 

genom att ändra på sig 

själv, då han har fått 

Mest i deras 

gemensamma 

hem, men 

också på 

diverse olika 

platser i staden 

Ystad där de 

bor. Bla 

äldreboendet 

där de båda 

arbetar. Även 

olika platser i 

Malmö, bla 

den nya 

pojkvännens 

hem. 

Bakomliggande 

orsaker: 

 

Känner stark kärlek 

till sin sambo. 

 

Rädd att han ska göra 

henne illa om hon 

berättar för andra om 

hans alkoholism eller 

om hon lämnar 

honom. 

 

Sambon har brutit 

ner henne psykiskt 

och lyckas hela tiden 

manipulera henne till 

att stanna kvar och 

till att tro på hans 

löften om att han har 

slutat dricka. 

 

Känner under lång 

tid hopp om att 

sambon ska få insikt 

om sitt beteende och 

bli nykter. 
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fortsätter och 

förvärras. 

Sambon 

utsätter även 

jaget för fysisk 

misshandel i 

form av att han 

trycker upp 

henne mot 

väggen och 

kastar saker 

mot henne. 

Samtidigt 

börjar sambon 

dricka alltmer 

och utvecklar 

så småningom 

ett 

alkoholberoen

de. Jaget 

reagerar tidigt 

på sambons 

drickande men 

får inget gehör 

för sina 

protester. 

Sambons 

alkoholmissbr

uk blir allt 

värre och jaget 

fortsätter att 

försöka hindra 

sin sambo från 

att dricka. De 

separerar men 

fortsätter ändå 

att träffas. 

Jaget försöker 

upprepade 

gånger att 

lämna sin 

sambo men 

blir alltid 

övertalad till 

att stanna kvar 

med honom. 

Hennes före 

detta sambos 

alkoholmissbr

uk blir bara 

värre och 

värre, och när 

jaget börjar 

träffa en annan 

kille som 

behandlar 

charmig”, 

”gentleman” 

(s. 11) 

”inte som 

andra killar” 

(s. 13) 

”den rädda 

lilla pojke du 

egentligen 

var” (s. 231) 

”Du var 

annorlunda än 

andra killar jag 

mött. 

Samtidigt som 

du var manlig 

och självsäker 

så var du öm 

och 

omtänksam” 

(s. 179). 

”Det kändes 

som att all den 

kärlek du gav 

mig innan fick 

alkoholen nu 

[…] Du och 

whiskeyn 

befann er i en 

egen bubbla 

som ett 

förälskat par. 

Det finns bara 

ni två och ni 

stängde alla 

andra ute” 

(s.120) 

 

henne att tro att det är 

hennes fel att han mår 

dåligt vilket gör att 

han måste dricka. 

 

Försöker få honom att 

sluta dricka genom att 

konfrontera honom 

och genom att tala 

med hans 

familjemedlemmar för 

att de ska kunna hjälpa 

henne att få honom att 

sluta dricka. 

Tror att sambon ska 

sluta dricka bara hon 

själv ändrar på sig 

och blir en bättre 

flickvän. 

 

Haft en bra barndom 

och känner inte igen 

sig i beskrivningen 

av medberoende som 

att de har haft en svår 

uppväxt. 

 

Syfte framåt: 

 

Vill ha tillbaka hur 

det var i början av 

hennes och sambons 

relation. 

 

Vill ha en framtid 

tillsammans med sin 

sambo; kärlek, barn, 

hus. 
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henne mycket 

bättre får hon 

tillslut styrka 

att bryta med 

sin före detta 

sambo. 
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8.3. Bilaga 3 

 

STEG 4: TEMAN 

Teman Beskrivning av teman Förekommer i 

dessa verk 

Citat Koppling till 

teori 

Medberoende 

som sjukdom 

eller inlärt 

beteende 

Inom detta tema beskrivs 

medberoende som en 

sjukdom eller ett inlärt 

beteende som har följt den 

medberoende personen 

genom hela dess liv. Grunden 

för medberoendet har inom 

detta tema funnits innan man 

träffade de personer som man 

sedan blev medberoende till. 

Medberoende som sjukdom 

eller inlärt beteende är inte 

något som en kan bli fri från 

på ett enkelt sätt, utan något 

en kommer att få förhålla sig 

till resten av livet. 

Medberoendet knyts här till 

symptom såsom ångest, 

trötthet, social fobi och 

depression. Inom detta tema 

är de medberoende 

huvudsakligen kvinnor som 

är medberoende till sin 

manliga partner. 

 

Orsaker till medberoendet 

som beskrivs inom detta tema 

rör sig främst om 

personlighetsdrag men kan 

också knytas till uppväxten. 

Vägen ut ur medberoendet 

går i detta tema främst genom 

att lära sig om medberoende 

från personer som arbetar 

professionellt med ämnet och 

därmed få insikt om att man 

är medberonde, men också 

genom stöd från anhöriga. 

Främst i: 

Birgitta 

Ahlzén – 

Medberoende, 

vem jag 
 

Jenny Brolin – 

En 

medberoendes 

dagbok 
 

Delvis i: 

Yvonne 

Carlsson –

Fjärilsvingar – 

missbruk, 

medberoende, 

cancer och 

vägen tillbaka 
 

Lisa Jisei – Jag 

är sjuk – om 

manisk 

överhälsosamhe

t - ortorexi 

”Det måste ha varit 

tufft för ”lärarna” att 

försöka operera in sunt 

förnuft i våra huvuden 

när det senare visade 

sig att vi försvunnit in 

vårt gamla beteende 

igen, om än aldrig så 

lite” (Ahlzén, s. 65) 

 

”Ett medberoende är 

en sjukdom som 

tvingar personen i 

fråga att anpassa sig 

efter andra, utan tanke 

på hur mycket man 

själv och andra kan 

komma att skadas.” 

(Brolin, s. 9) 

 

”Dan liknar min och 

Johans relation likt ett 

’sjukt mentorskap’ ” 

(Jisei, s. 100). 
 

”I en sjuk familj pratar 

man aldrig om känslor, 

i en frisk familj är alla 

känslor tillåtna och 

man kan prata öppet” 

(Carlsson, s. 119). 

 

Medikalisering 

Medberoende 

som 

situationsbun

det 

Inom detta tema så beskrivs 

inte medberoende som något 

som tar sin utgångspunkt i 

den medberoende personen, 

utan något som uppstår i den 

situation som den 

medberoende och dennes 

Yvonne 

Carlsson – 

Fjärilsvingar – 

missbruk, 

medberoende, 

cancer och 

vägen tillbaka 

”Det fanns inga 

manualer på hur man 

skulle få en alkoholist 

nykter och jag gjorde 

vad jag trodde skulle 

funka utifrån de 

Sociologi 

genom 

litteratur - 

tankefigurer 
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beroende anhörige befinner 

sig i. Inom detta tema kan den 

medberoende vara barn som 

är medberoende till sina 

föräldrar, en vän eller en 

kvinna som är medberoende 

till sin manliga partner. 

Medberoende blir här något 

som finns i hela nätverket 

runt den medberoende 

personen snarare än något 

som är lokaliserat i en enskild 

person. Fokus är hur 

beroendet påverkar hela den 

beroende personens sociala 

nätverk. Orsakerna inom 

detta tema varierar, och kan 

till exempel vara att man 

redan i relationens start har 

byggt relationen på ett 

hjälpande, att man befinner 

sig under hot från den 

beroende personen eller att 

man bara överhuvudtaget har 

en nära relation till den 

beroende (barnen). Vägen ut 

ur medberoendet varierar 

även den, och kan bestå i att 

inse att ens anhörige behöver 

professionell hjälp, att ges 

möjlighet att prata om sina 

känslor (barnen) och att 

avsluta relationen.  

 
Lisa Jisei – Jag 

är sjuk – om 

manisk 

överhälsosamhe

t – ortorexi 
 

Camilla Flink – 

Varför gjorde 

du så här mot 

mig?! 

förutsättningar jag 

hade” (Flink, s. 222). 

 

 ”Under min 

sjukdomsperiod 

skapade jag ett 

medberoende hos mina 

anhöriga. Eller 

egentligen borde jag 

skriva att sjukdomen 

ledde till att människor 

i min närhet drogs med 

i, påverkades av och 

på vissa sätt 

möjliggjorde min 

fixering”. (Jisei, 99). 

 

”Blev barnen 

påverkade av detta? 

Självklart, de hamnade 

ju också i ett 

medberoende.” 

(Carlsson, s. 119) 

Medberoende 

och kön 

I temana ”Medberoende som 

sjukdom eller inlärt beteende” 

och ”Medberoende som 

situationsbundet” har vi sett 

att när medberoende beskrivs 

som en sjukdom eller ett 

inlärt beteende rör det sig 

främst om kvinnor som är 

medberoende till sina manliga 

partners, medan när 

medberoende förstås mer som 

något som uppstår i 

situationen kan det också vara 

män eller barn som är 

medberoende. Inom temat 

”Medberoende och kön” kan 

vi se hur relationen mellan 

den medberoende och den 

Birgitta 

Ahlzén – 

Medberoende, 

vem jag? 

 
Jenny Brolin – 

En 

medberoendes 

dagbok 
 

Camilla Flink – 

Varför gjorde 

du så här mot 

mig?! 

”Tänk er då att 

mannens älskarinna 

inte är en annan 

kvinna av kött och 

blod, utan en spruta 

eller en tablett eller ett 

pulver” (Brolin, s. 44) 

 

”Du var annorlunda än 

andra killar jag mött. 

Samtidigt som du var 

manlig och självsäker 

så var du öm och 

omtänksam” (Flink, s. 

179). 

 

”Jag blev arg och 

retlig, många gånger 

kallade jag mig själv 

för häxan, i det här 

Kvinnans 

sjuklighet i ett 

historiskt 

perspektiv 



 
 

67 

 

beroende på ytterligare sätt 

kopplas till föreställningar om 

kön. I en av självbiografierna 

beskrivs de medberoende på 

en familjevecka som ”tjejer” 

och de beroende som ”killar”. 

Kvinnorna i självbiografierna 

beskrivs bla som att de är 

bekräftelsesökande, dras till 

killar med problem, har en 

önskan om att hjälpa män, 

hysteriska, häxor, tokar, 

gamla tikar, ångestfyllda 

tanter. Männen beskrivs som 

att de först verkade 

annorlunda från andra killar, 

mognare, charmiga, 

gentlemän; innan de började 

missbruka. Männens 

missbruk kan inom detta tema 

beskrivas som en älskarinna 

eller partner som mannen 

älskar mer än sin 

flickvän/sambo/fru. 

läget skulle jag lätt 

vinna titeln som ”90-

talets häxa”.” (Ahlzén, 

s. 45) 

 

”Jag ville ta hand om 

honom, skydda honom 

från världens alla 

hemskheter och då, i 

det ögonblicket 

bestämde jag mig för 

att min livsuppgift 

skulle bli att se till att 

den här mannen skulle 

få ett liv av lycka, frid 

och kärlek. Knarket 

skulle aldrig mer 

kunna sätta sina klor i 

honom.” (Brolin, s. 

13). 

Medberoende 

och ensamhet 

Inom detta tema berörs den 

känsla av ensamhet som kan 

uppstå när en lever nära 

någon som har ett beroende. 

Denna ensamhet kan komma 

av att man inte känner att 

man kan berätta för 

omgivningen vad som pågår 

eller att man inte blir tagen på 

allvar när man väl berättar. 

Det kan också röra sig om att 

anpassa sig så mycket efter 

missbrukarens liv att man får 

lite utrymme för annat socialt 

liv, till exempel kvalitetstid 

med sina barn. En känsla av 

att stå ensam i situationen kan 

också röra sig om att man inte 

får någon stöd av de insatser i 

samhället som arbetar med 

missbruk, som till exempel 

sjukvården eller 

socialtjänsten, då de bara 

hjälper missbrukaren. Att 

kunna få ett sådant stöd av 

utomstående beskrivs som 

viktigt för att kunna ta sig ur 

Birgitta 

Ahlzén – 

Medberoende, 

vem jag? 

 

Yvonne 

Carlsson – 

Fjärilsvingar – 

missbruk, 

medberoende, 

cancer och 

vägen tillbaka 

 
 

Lisa Jisei – Jag 

är sjuk – om 

manisk 

överhälsosamhe

t – ortorexi 
 

Jenny Brolin – 

En 

medberoendes 

dagbok 
 

Camilla Flink – 

Varför gjorde 

du så här mot 

mig?! 

”Ville de tro att 

överdrev alltihop? 

Såg de inte hur 

dåligt jag mådde? 

Hörde de inte mitt 

rop på hjälp? Jag 

stod helt ensam i 

detta! Hur jag än 

vände mig så fanns 

det ingen utväg” 

(Flink, s. 186). 

 
”Den skam jag kände 

uttryckte sig på flera 

sätt. Ett var, att jag 

knappt vågade släppa 

ut barnen, om deras 

pappa var ute och 

festade. Om jag själv 

var tvungen att gå ut, 

så tittade jag alltid 

först ut bakom 

gardinerna. För om 

någon hade sett mig 

hade jag inte vågat 

bege mig ut. Det ledde 

till att vi blev mer och 

mer isolerade från 

Sociologi 

genom 

litteratur – 

kvalitativ 

simulering 
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sin situation. Även att bryta 

tystnaden och börja tala med 

andra om hur en har det lyfts 

inom detta tema fram som 

viktigt för att ta sig ur 

medberoendet. 

 övriga människor” 

(Carlsson, 21). 
 

”Vi anhöriga förpassas 

längst bak i bilden och 

det är inte ofta vi 

kommer fram […] Inte 

en enda gång har 

någon frågat mig vad 

jag behöver, hur jag 

mår och vilken hjälp 

jag vill ha” (Brolin, 

236). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


