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Experterna: Så vet du om du är
medberoende i en relation
SVERIGE  Publicerad 10 sep 2019 kl 04.30

Över två miljoner människor i Sverige är anhöriga till en
person med alkohol- eller drogberoende.

Och många av dem utvecklar ett medberoende till missbrukaren.
Här berättar experterna vad som kännetecknar en sådan relation –

och vad som kan hjälpa dig. 
– 90 procent av dem som kommer till mig är den ”duktiga” flickan

eller pojken, säger beroendeterapeuten Madeleine Swartz.

Hur många som lider av missbruksproblematik i Sverige i dag vet man inte. Men
bara när det kommer till alkohol handlar det om över en halv miljon människor.

En av fyra anhöriga till missbrukare drabbas extra hårt och utvecklar det vissa
kallar ett medberoende. Vissa uppskattar att så mycket som var tredje person i
Sverige lider av ett medberoende av något slag, och pratar därför om en
folksjukdom.

Att vara medberoende beskrivs ofta som en ”djävulsdans”, där den anhöriga dras
med ner i misären tillsammans med missbrukaren. 

Det kan se olika ut om du är medberoende till en förälder, partner eller barn.
– De spelar ut och utnyttjar folk, ljuger, misstror, och manipulerar. Vansinnet man

utvecklar i beroendet har även den medberoende eftersom de är så fast i varandra.
Den medberoende kommer göra väldigt mycket för att behålla sin inbillade kontroll
för att få fortsätta känna sig behövd, säger säger Madeleine Swartz, som är utbildad
beroende- och medberoendeterapeut.

– Det är inte ovanligt att den medberoende till och med går och köper sprit till sin
tillfrisknande alkoholist. Det finns massor av vansinniga situationer.

Utåt sett framstår den medberoende ofta som högfungerande eftersom de lägger
all sin tid och energi på att upprätthålla fasaden och försvara sin sjuka partner,
förälder eller barn och sin destruktiva livsstil.

– Man blir väldigt skicklig på att dölja det som pågår där hemma. Det är kopplat till
oerhört mycket skuld och skam att leva med en beroendesjuk. Det är inget man
skyltar med, säger Madeleine Swartz.

Man överhjälper och överanpassar sig till den grad att det skadar båda inblandade,
säger Ida Högström, som driver Medberoendepodden och föreläser om
medberoende.
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Madeleine Swartz har utvecklat ett behandlingsprogram för beroende och medberoende.
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– En balanserad person kan hjälpa, finnas där och visa medkänsla, utan att tappa
sig själv i det. De som är medberoende har många gånger lärt sig att överanpassa
sig redan som barn. Så jag skulle inte säga att man utvecklar ett medberoende när
man till exempel träffar en alkoholist, utan man bär det med sig och känner sig
hemma i där.

Ida Högström har själv erfarenhet av att vara medberoende.
– Den medberoende är beroende av att kontrollera och hjälpa missbrukaren. Det

blir lika tvångsmässigt som drickandet hos en alkoholist. Jag var hela tiden besatt av
att förhindra små katastrofer, säger hon.

Den medberoende följer ofta med ner i det som Madeleine Swartz kallar det svarta
hålet. 

– Är du uppfödd med det dysfunktionella så attraheras du av det. Är du inte
uppvuxen med det och fastnar i en sån här relation så fattar du inte vad det är du är
ute på för dans, utan du åker med tills du blir sjuk och har inte fattat vad det är som
har hänt.
Skillnaden är att en frisk anhörig inser att personen är sjuk och håller den på
avstånd. Den som är sjuk i ett medberoende, menar experterna, dansar med tills den
slukas av relationen.

– Några klassiska kännetecken är att den medberoende anpassar sitt beteende
och sin personlighet efter andras behov, känslor och beteenden så mycket att den
utplånar sin egen identitet, säger Madeleine Swartz.

Hon är själv nykter alkoholist sedan många år och har hjälpt hundratals
medberoende med sitt behandlingsprogram hon kallar för ”Res dig! Läk ditt
medberoende”.

– 90 procent av dem som kommer till mig är den ”duktiga” flickan eller pojken. De
är överpresterande och väldigt framgångsrika i karriären, men mår dåligt i sig själva
och har framför allt enormt trassliga relationer. Många barn som växer upp i den
dysfunktionella familjen utvecklar även psykosomatiska sjukdomar, säger hon.

Medberoende ses ofta som en kvinnoproblematik, men enligt Madeleine Swartz är
det en vanlig missuppfattning.

– Det är mer synligt bland kvinnor eftersom kvinnor är de som faktiskt söker hjälp
mer än män. Men jag skulle säga att det är lika många kvinnor som män som är
påverkade, men det yttrar sig på annat sätt, säger hon.

I behandlingen och tillfrisknandet från medberoendet fokuserar man på sig själv
och hur man förhåller sig till andra människor.

– Att din missbrukande son blir av med jobbet kanske är en absolut nödvändig
konsekvens. Man måste lära sig släppa taget, dra gränser och ha tillit till att alla
personers resor ser olika ut. Och i första hand ta hand om sig själv, säger Ida
Högström.

Ida Högström driver Medberoendepodden och föreläser om medberoende.
Foto: ERIK LISS
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Forskarna är inte helt överens om medberoende och frågan har blivit kontroversiell.
Medberoende är ingen diagnos i dag. Faktum är att många tar avstånd från

begreppet med argument som att det förstärker stigmat både för de anhöriga och för
personen med beroende.

Vissa forskare menar att beteendet beror på annat och pratar i stället om
”anhörigskap”.

Medberoende är fortfarande ingen term som används inom sjukvården och
begreppet är i dag starkt kritiserat från många håll inom professionen och
behandlingsvärlden.

– Ska man titta på begreppet rent strikt och vetenskapligt så finns det ingen
evidens för det och då kan vi inte ta upp det inom sjukvården. Vi ska enbart erbjuda
evidensbaserad behandling och då kommer jag som läkare aldrig kunna använda
medberoende som en diagnos, säger Åsa Magnusson, överläkare vid
Beroendecentrum Stockholm.

Fred Nyberg, en av Sveriges främste beroendeforskare och professor, tycker att
medberoende bör erkännas som en diagnos inom forskningen.
Han är kritisk till att enbart tala om anhöriga eftersom det är ett mycket bredare
begrepp som innefattar alla som står nära. Inte alla anhöriga kan snävas in under
begreppet medberoende. 

– Man tar inte problematiken på allvar. Det viktigaste är inte att det ska heta just
medberoende utan att man kan hitta och uppmärksamma gruppen och ge dem ett
bättre bemötande. Det gör man inte om man generaliserar deras situation med alla
typer av anhöriga, säger Fred Nyberg.

En ny amerikansk studie visar att det finns ett samband mellan medberoende och
funktioner i hjärnan kopplade till bland annat empati och social anpassning. Ju högre
nivå av medberoende som individen uppvisade, desto lägre funktion i det aktuella
området i hjärnan.

– Det som är viktigt med den här studien är att den visar att termen
”medberoende”, som många forskare backat från, fortfarande används inom
forskningen i USA. Den bekräftar också min tes om att evidens, som forskarna hittills
saknat, faktiskt finns och kan ge stöd för en framtida diagnos, säger Fred Nyberg.

Så länge det inte finns en diagnos kommer de här människorna inte tas på det
allvar som krävs för att de ska kunna få hjälp, menar Fred Nyberg.

I dag rekommenderar Socialstyrelsen samma typ av tolvstegsprogram för anhöriga
till missbrukare som till dem med en beroendeproblematik.

I tio år har kommunerna varit skyldiga enligt lag att hjälpa anhöriga till personer
med missbruks- och beroendeproblematik. Trots det saknar en tredjedel av alla
kommuner rutiner för att erbjuda stödinsatser till vuxna närstående. Sämst är
kommunerna i Kronoberg, visar Socialstyrelsens årliga rapport som kom ut i juni i år.

Trots delade åsikter är det något experterna är överens om att vården för de
anhöriga måste bli bättre.

– Beroendevård är en bristvara för människor med beroendesjukdom, och då kan
man bara tänka sig att möten eller tillfällen att få stöd och hjälp för anhöriga måste

Fred Nyberg, professor emeritus vid Uppsala universitet.
Foto: MIKAEL WALLERSTEDT / MIKAEL WALLERSTEDT
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vara skriande om man tittar nationellt, säger Åsa Magnusson vid Beroendecentrum
Stockholm.
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