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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva medberoendes upplevelser av deltagandet i Al-

Anon och dess påverkan i arbetslivet. Bakgrund: Al-Anon är ett stödprogram som innebär att 

människor som är närstående till en person med alkoholberoende möts för att tala om sina 

upplevelser och känslor. Begreppet medberoende är ett resultat av att vara involverad 

känslomässigt till en människa med beroende. Tidigare studier visar att människor med ett 

medberoende blir påverkade på flera olika sätt och psykosocial ohälsa är vanligt 

förekommande, därför är det av intresse att undersöka hur människor med ett medberoende 

upplever sitt arbetsliv. Metod: Med utgångspunkt från studiens syfte valdes kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. Ett bekvämlighetsurval med 5 respondenter deltog i studien 

och intervjuerna analyserades med en innehållsanalys på manifest nivå. Resultat: Människor 

som har ett medberoende blir negativt påverkade i sitt arbetsliv och sjukfrånvaro är vanligt 

förekommande. Stödet inom Al-Anon hjälper människor till självinsikt och att de inte är 

ensamma i sina upplevelser. Den psykosociala hälsan förbättrades efter inträdet i 

stödprogrammet. Diskussion: Resultatet har analyserats och diskuterats med hjälp utav 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Resultatet visar att deltagarna innan inträdet 

i Al-Anon hade höga krav på sig själva, lite kontrollutrymme och lågt socialt nätverk, efter 

inträdet förändrades dessa aspekter och deltagarna i stödprogrammet upplever en förbättrad 

livskvalité. Konklusion: Att delta i stödprogrammet Al-Anon kan bidra till minskad 

sjukfrånvaro på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Al-Anon, Arbete, Familj, Medberoende, Självinsikt, Skam, Stöd 

 

Objective: The aim of this study was to describe how people with a codependency experience 

the participation in Al-Anon and its impact on the performance in the workplace. 

Background: Al-Anon is a support program that involves people who have a close 

relationship to a person with alcohol abuse to meet and talk about their experiences and 

feelings. The term codependency is a result of being involved emotionally to a person with 

addiction. Previous studies show that people who are codependent are affected in different 

ways and that psychosocial illness is common. It is therefore of interest to investigate how 

people with codependency experience their professions. Method: The study was carried out 

with a qualitative approach where individual semi-structured interviews were performed with 

a convenience sample of 5 respondents. Data transcripts were analyzed with a manifest 

content analysis. Results: People who are codependent are negatively affected performance-

wise in the workplace, and sick leave is common. The support of Al-Anon helps people to 

awareness and the knowledge that they´re not alone with their experiences. Their 

psychosocial health improved after joining the program. Discussion: The result have been 

analyzed and discussed with the help of Karasek and Theorell’s demand-control-support 

model. The result shows that the participants, before entering the support program Al-Anon, 

had high expectations on themselves, low control capacity and little social support. After 

entry to the program these aspects changed and the participants are now experiencing an 

improved quality of life. Conclusion: Taking part in the support program Al-Anon can 

contribute to reduced sick leave. 
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1. Inledning  

Vi är två studenter som studerar på programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet på 

Mittuniversitetet. Under utbildningen har vi blivit särskilt intresserade av begreppet 

medberoende som innebär att personer kan bli känslomässigt påverkade av att vara närstående 

till en person med alkoholberoende eller missbruk. Intresset förstärktes ytterligare när Sanna 

Lundells och Ann Söderlunds uppmärksammade program “Djävulsdansen” sändes i SVT 

2014 som skildrade upplevelsen av vara medberoende.  

Varje människa som har ett beroende eller missbruk har ofta ett flertal anhöriga eller 

närstående som blir påverkade på olika sätt av situationen som denne befinner sig i. Varifrån 

uttrycket medberoende kommer ifrån går inte att bekräfta helt men det har uppkommit kring 

behandlingskretsar i slutet av sjuttiotalet enligt Beattie (2008). 

”ett känslomässigt, psykologiskt och beteendemässigt tillstånd som utvecklas till 

följd av en individs varaktiga exponering för och utövande av en uppsättning 

tvingande regler – regler som förhindrar det öppna uttryckandet av känslor 

liksom den direkta diskussionen av personliga och interpersonella problem”     

    (Beattie, 2008, s.44) 

Medberoendet präglas av att individen sätter sitt eget liv åt sidan för att ta hand om andra som 

är i behov av hjälp (Beattie, 2008; Young & Timko, 2015). Den stora bördan resulterar i 

försämrad hälsa och livskvalitet (Bortolon, Signor, Moreira, Figueiró, Benchaya, Machado, 

Ferigolo, Barros, 2016).  

Med ovannämnda information så kommer vi att undersöka betydelsen av att delta i Al-Anons 

stödprogram och dess inverkan på arbetslivet för människor som är närstående till personer 

med alkoholproblematik.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Beroende och missbruk 

Ett beroende innebär att en individ har ett uppbyggt behov av att konsumera alkohol, eller att 

använda någon annan substans, för att kunna hantera sig själv och sin vardag vilket kan leda 

till komplikationer för personen själv och omgivningen (Socialstyrelsen, 2015). Det finns 

ingen exakt tidsram för hur snabbt ett beroende utvecklar sig. Tyngdpunkten beror på 

individens personlighet, anlag, sociala förutsättningar och hur ofta denne konsumerar alkohol 

som präglar hur snabbt de bygger upp beroendet. Beroendet har då kommit att bli ett 

kroppsligt symtom som gör att personen kan få svåra biverkningar även då personen inte 

dricker (Young & Timko, 2015). Organen i kroppen kan ha drabbats hårt av 

alkoholkonsumtionen och därför påverkas personen negativt om denne inte dricker, till 

exempel abstinens (world health organization, 1994). Missbruk innebär att personen använder 

alkohol eller andra substanser som leder till komplikationer och trots detta fortsätter med 

beteendet (Allgulander, 2008), Socialstyrelsen (2015) har redovisat resultaten från en statlig 

missbruksutredning som genomfördes mellan 2009-2011 av den svenska befolkningen. Den 

visade att omkring 780 000 personer över 18 år har ett missbruk eller beroende av alkohol och 

330 000 av dessa personer har ett alkoholberoende (ibid.) 

Diagnostic and Statistical Manual of Disorders (DSM-IV) definierar beroende enligt följande:  

Beroende enligt DSM-IV krävs att tre av sammanlagt sju kriterier är uppfyllda under en och 

samma tolvmånadersperiod: 

1. behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 

2. abstinensbesvär när bruket upphör 

3. intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs 

4. varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

5. betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika 

6. viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

7. fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 147) 
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Missbruk enligt DSM-IV kräver att minst ett av fyra kriterier är uppfyllda under en och 

samma tolvmånadersperiod: 

1. upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

2. upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

vid bilkörning eller i arbetslivet 

3. upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket 

4. fortsatt användning trots återkommande problem. 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 148) 

 

 

2.2 Medberoende  

Medberoende innebär att en individ tar på sig ett ansvar för en annan persons livsval, känslor 

och välmående. Begreppet ”medberoende” är omstritt på grund av att det föranleder till att 

endast kopplas till kvinnor och deras relation till sin partner som missbrukar eller är beroende 

av alkohol eller droger (Young & Timko, 2015). Att vara närstående är ingen definition av att 

vara medberoende, genom att vara närstående så är individen en del av en familj eller har en 

nära relation till en person med ett beroende, det innebär dock inte att individerna lever 

genom den beroendes känslor (ibid.). Experter menar att medberoende inte är en sjukdom 

medan andra experter hävdar att det är en sjukdom - en kronisk och fortskridande sjukdom 

(Beattie, 2008, s. 49). 

”Medberoende kanske inte är en sjukdom, men det kan göra dig sjuk” (Beattie, 2008, s. 51). 

Den känslomässiga påverkan genom att vara medberoende kan uttrycka sig genom 

psykosocial ohälsa eftersom den medberoende tar på sig ansvaret till den alkoholberoendes 

välmående och livsval (Young & Timko, 2015). Ansvaret kan utvecklas till oro och leda till 

stressreaktioner, utkomsten blir en försämrad hälsa och livskvalitet (Greenfield, Karriker-

Jaffe, Kaplan, Kerr, & Wilsnack, 2015; Young & Timko, 2015; Bortolon et al. 2016). 

Medberoende, enligt Beattie (2008), är inte en entydig definition av ett enda drag eller 

beteende utan är en term som används för att beskriva hur en person i relation med en 

alkoholberoende kan komma att utvecklas. Det finns inga gränser var medberoendet börjar 

eller slutar för varken ålder eller kön, det finns heller inga gränser för vad personer kan vara 

medberoende till. Uttrycket medberoende har inte blivit erkänt som en diagnos i DSM-IV 
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men begreppet medberoende har blivit ett uttryck för att beskriva den roll som den närstående 

får genom att vara känslomässigt involverad till en människa med beroende (ibid.) 

 

2.3 Al-Anon - ett stödprogram för vänner och anhöriga 

Trots att innebörden av att vara närstående eller medberoende delvis går isär är upplevelsen 

av stöd för alla av stor betydelse (Young & Timko, 2015). Al-Anon är ett stödprogram som 

innefattar ett 12-stegsprogram (se bilaga 3). Syftet är att stödja och hjälpa varandra i sin roll 

som närstående- eller medberoende mot ett självständigt liv (Al-anon.se). I en studie om hälsa 

och välmående av nybörjare och fasta medlemmar i Al-Anon bekräftades det att 

medlemmarnas livskvalité och relationer förbättrats (Timko, Cronkite, Kaskutas, Laudet, 

Roth, Moos, 2013; Timko, Halvorson, Kong & Moos, 2015). 

Människor med ett medberoende beskriver en känsla av isolering, utanförskap och en stor 

ensamhet (Young & Timko, 2015). Genom att delta i Al-Anons stödprogram får de 

medberoende en bekräftelse av de andra i gruppen att både händelser och känslor är riktiga 

och att andra känner samma sak. De identifierar sig med dem andra i gruppen och kan börja 

bearbeta sina egna känslor och upplevelser (Timko et al. 2015). Al-Anon bygger på att 

deltagarna får delge sina känslor och upplevelser utan att någon besvarar det som sagts (al-

anon.se).  

 

2.4 Sjukskrivning och psykosocial ohälsa 

Psykisk ohälsa har kommit att bli den vanligaste orsaken till sjukskrivning för kvinnor och för 

männen är det den näst vanligaste orsaken (Socialförsäkringsrapport, 2015:6). Socialstyrelsen 

(2009) rapporterar att 20-40 % av befolkningen uppger att de lider utav psykisk ohälsa och 5-

10 % är i behov av psykiatrisk vård men endast 3-4 % söker psykiatrisk vård varje år. Av alla 

sjukskrivningar beror 40 % på psykisk sjukdom och av dessa sjukfall har 14 % drabbats av 

akut stressreaktion (Försäkringskassan, 2014). 

Psykosocial ohälsa innebär att personen kan lida av bland annat stress, akut stressyndrom, 

ångest och depression (Försäkringskassan, 2014). Enligt rapporter från Socialstyrelsen (2009) 

och Försäkringskassan (2014) så ökar den psykiska ohälsan och stressen i arbetslivet men det 

finns ingen entydig definition på var det kommer ifrån, bara att befolkningen i Sverige mår 

sämre än tidigare år. I ett antal vetenskapliga artiklar om att vara medberoende (se avsnitt 2.2) 
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framkommer det att hälsan blir påverkad hos den medberoende men eftersom medberoende 

inte är en diagnos finns det inte statistik med hur många procent som är drabbade. 

 

2.5 Arbetsgivarens ansvar  

Människors olika livsaspekter, som arbete, familj och hem, befinner sig inte isolerade ifrån 

varandra. Varje del av livet påverkar och påverkas av andra delar i personers liv (Constanze, 

Baltzer, Magnusson Hanson, Westerlund, 2012). Stressorerna på arbetsplatsen kan påverka en 

person så mycket att detta tas med hem och märks av andra familjemedlemmar. Likaså spelar 

olika familjeförhållanden lika stor roll för hur personer mår på sin arbetsplats. (ibid.) Timko et 

al. (2013) bekräftade i deras studie att arbetslivet blir negativt påverkat av att vara 

medberoende. 

Alla människor har arbetsförmåga på olika nivåer. Arbetskraven är därmed någonting som bör 

anpassas efter människor olika personliga förutsättningar. I ett flertal länder lämnar många 

människor arbetslivet innan pensionsåldern på grund av att arbetskraven inte tillgodoser 

människors olika fysiska och psykiska förmågor (Van den Berg, Elders, de Zwart & Burdorf, 

2008). Van den Berg et al. (2008) studie visar att människor med psykiskt ansträngda 

relationer utanför arbetsplatsen som svåra familjeförhållande är särskilt utsatt för att inte 

uppnå ett fullständigt arbetsliv. I Sverige har vi lagar för att skydda människor som befinner 

sig i arbetslivet så att de ska bibehålla en god hälsa på arbetsplatsen. Detta regleras bland 

annat i Arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § “Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” och kompletteras ytterligare i 3 kap. 3 § 2 st. 

“Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd 

ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning 

och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är 

olika.”  Denna lag har framtagits för att arbetsgivare ska ta hänsyn till dem variationer som 

“genomsnittsmänniskan” kan uppvisa bland annat ålder, kön, styrka, yrkesvana och 

stresskänslighet för att främja den psykosociala och fysiska belastningen (Günzel & Zanderin, 

2012).  

 

2.6 Teoretisk utgångspunkt: Krav-kontroll-stödmodell 

Karasek (1979) utvecklade en modell vid namn krav-kontrollmodellen som berör 

arbetsbelastning. Modellen har blivit den mest tillämpade stressteoretiska modell som 

används i sin ursprungsform eller modifierad i vår tid. Utgångspunkten i modellen är 
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effekterna på de psykiska krav anställda upplever gentemot vilka kontrollmöjligheter som 

finns på arbetsplatsen. Arbetsbelastningen påverkas av vilka krav som ställs och vilka 

möjligheter personen får att klara av arbetsuppgifterna för att kunna svara på dessa krav 

(Orth-Gomér & Perski, 2008). Kontroll definieras som vilka möjligheter det finns för 

personlig utveckling eller hur mycket beslutsutrymme en person får. Karasek beskriver att det 

är en balans mellan kraven och vilken kontroll personen har över sitt arbete som avgör om 

denne kommer drabbas av psykosocial ohälsa eller inte. Om kraven är för höga för att kunna 

kontrollera dem så uppstår det en obalans som i modellen definieras som stress (ibid.).   

 

Johnson (1986) modifierade modellen och kompletterade med begreppet socialt stöd (Orth-

Gomér & Perski, 2008). Detta innebär att när arbetet blir stressframkallande motverkas 

stressen av att personen har ett socialt nätverk som stöttar personen. Det sociala nätverket kan 

vara arbetskollegor på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen kan det vara 

familjemedlemmar, vänner eller andra personer i sociala sammanhang (ibid.).  

Karasek och Theorell (1990) utvecklade och modifierade de 3 axlarna krav-kontroll-stöd 

(figur 1) (ibid.) Teoretiskt finns det fyra olika kombinationer i krav-kontroll-stödmodellen. 

Dessa är:  

 Låga psykiska krav och bra kontrollmöjligheter - avspänt arbete.  

 Höga psykiska krav och bra kontrollmöjligheter - aktivt arbete.  

 Låga psykiska krav och små kontrollmöjligheter - passivt arbete.  

 Höga psykiska krav och små kontrollmöjligheter -spänt arbete. 

Det sociala stödet är en viktig del i modellen framförallt i spänt arbete (Karasek & Theorell, 

1990). Om det blir en kombination av dåligt socialt stöd i arbetet med en spänd situation blir 

det enligt teorin ett ”iso-spänt arbete”, vilket är en negativ situation eftersom detta innebär att 

personen befinner sig både i ett isolerat och ett spänt arbete (ibid.). 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodell 
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2.7 Studier och rekommendationer om Al-Anons inverkan 
Timko et al. (2015) belyser i sin slutsats att folkhälsan eventuellt kan förbättras genom att 

närvara på Al-Anons möten och mottaga stöd. Enligt deras undersökningar förbättrades 

aspekter som stress, oro och andra psykosociala faktorer avsevärt genom deltagandet i Al-

Anons stödprogram. Resultaten visade att de som hade varit med i programmet en längre tid 

hade bättre välmående än de som hade varit med en kortare tid (ibid). 

Socialstyrelsen (2016) nämner att programmet Al-Anon visar på en förbättring av den 

känslomässiga och sociala funktionen hos dem närstående. Programmet ger ett psykosocialt 

stöd och har en vetenskaplig grund i form av flera studier som nämns av socialstyrelsen 

(2016). I förhållande till vilken effekt Al-Anon har nämner socialstyrelsen (2016) 

rekommendationer i form av en skala från 1 – 10. 1 innebär att det har en hög prioritet och 10 

innebär att medverkan har mycket liten nytta, på skalan ligger Al-Anon på 2 vilket innebär att 

det finns en hög prioritet för medverkan för dem som kan behöva det (ibid.). 

Studier visar att Al-Anon kan fungera förebyggande alternativt rehabiliterande eftersom dem 

medberoende kan lida av stress, oro, mental och fysisk påverkan som gör att det blir svårt att 

fungera i det dagliga livet inklusive arbetslivet (Howells & Orford, 2006; Dawson, Grant, 

Chou, & Stinson, 2007; Klostermann & O'Farrell, 2013; Timko et al. 2013; Young & Timko, 

2015).  

 

3. Motivering och syfte 

 
3.1 Motivering till studien 

Baserat på det faktum att endast ett fåtal studier belyser upplevelser av arbetslivet som 

medberoende vill studenterna att denna studie tillför kunskaper till området och att synliggöra 

behovet av rehabilitering för denna grupp av människor. 

 

3.2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva medberoendes upplevelser av deltagandet i Al-Anon och 

dess påverkan i arbetslivet. 

 

4. Metod 

Studien är baserad på kvalitativ metod med en induktiv ansats jmfr Bryman (2011). Att 

studera ett fenomen kvalitativt syftar till att återge en mer subjektiv beskrivning av hur 
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människor tolkar och förhåller sig till sin omvärld. Induktiv ansats innebär att med hjälp utav 

empiriskt material skapa nya eventuella frågor eller slutsatser (ibid.)  

4.1 Urval 

Urvalet av respondenter är att betrakta som ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 

(2012) innebär att forskaren baserar undersökningen på respondenter som i ett visst syfte finns 

tillgängliga. Det skickades ut inbjudningsbrev (se bilaga 1) till stödprogrammet Al-Anons där 

studiens syfte beskrevs och hur intervjun skulle ske samt kontaktuppgifter till studenterna och 

handledaren. Sex informanter samtyckte att delta i studien, slutligen valde en av dem 

tillfrågade att inte vara med. Därmed har studien ett (1) externt bortfall. Respondenterna i 

studien är 5 kvinnor mellan 30-60 år som benämner sig som medberoende. 

Inklusionskriterierna var att vara närstående till en person med alkoholberoende samt att vara 

deltagare i Al-Anon. Exklussionskriterierna var att deltagarna skulle ha medverkat i 

stödprogrammet Al-Anon minst ett år baserat på studiens syfte.  

 

4.2 Datainsamling 

Varje deltagare gav ett skriftligt medgivande och deltagarna bestämde själva tid och plats för 

intervjun. Semistrukturerade intervjuer genomfördes jmfr Bryman (2011) för att belysa 

medberoende och arbetsliv, vilket innebar att en intervjuguide med specifika teman berördes 

under intervjun med respondenterna. Under intervjun formulerades öppna följdfrågor för att 

fånga oväntade och unika upplevelser. Inledningsvis bad vi dem intervjuade att tala öppet om 

sina erfarenheter av att leva som medberoende i arbetslivet. Följande primära frågor styrde 

samtalet: 

 

 Kan du berätta om du har blivit påverkad i ditt arbetsliv genom att vara närstående till 

en människa med beroende? 
 

 Hur upplevde du din situation i arbetslivet innan inträdet i Al-Anon? 
 

 Hur upplevde du din situation i arbetslivet efter inträdet i Al-Anon? 
 
Eftersom deras berättelser utvecklades, utformades mer riktade frågor om deras uppfattningar 

om deras medberoende. Båda studenterna genomförde och bandinspelade intervjuerna, som 

varade 60-90 minuter. Transkriberingen av intervjuerna utfördes ordagrant vilket blev 30 

timmars transkriberingstid. 
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4.3 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades till empiriskt material. Transkribering innebär att den inspelade 

intervjun överförs till skrift vilket är viktigt för att tydligt se vad som sagts under intervjun 

och på så sätt kunna använda den relevanta informationen jmfr Bryman (2011). Beräknad tid 

för varje transkribering var 6 timmar för en timmes inspelad intervju. Med fem 

intervjupersoner blev det totalt 30 timmars transkriberingstid. 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå (Graneheim & Lundman, 2004) valdes 

för genomföra analysen. Analysen utfördes i flera steg. Alla intervjuer lästes flera gånger för 

att få en känsla av respondenternas upplevelser. Alla meningsenheter kondenserades, 

jämfördes och abstraherades till underkategorier och slutligen in i huvudkategorier. Den 

inledande analysen utförs av båda författarna och blev föremål för reflexiva diskussioner. 

Fynden i resultatet diskuterades mellan båda studenterna tills konsensus uppnåddes. Detta är 

ett bra tillvägagångssätt att bära fram det betydelsefulla och viktiga som en text vill förmedla.  

Den kvalitativa innehållsanalysen med manifest betoning utfördes efter ordningen: 

Meningsenhet, Kondenserad meningsenhet och Kod, därefter blev koderna indelade i 

Underkategorier och Kategorier (se tabell 1). Vi fick fram 6 underkategorier och 2 kategorier 

(se tabell 2). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet    
    

 

Kondenserad 

mening 

     Kod Underkategori Kategori 

Jag har känt mig ensam i 

många situationer, ja 

något tomrum, jag har 

burit på någonting men 

inte vetat vad. Just att gå 

på möten, höra andras 

berättelser och bli väldigt 

medveten om att det finns 

andra människor som har 

det liknande som mig. 

Jag har känt mig 

ensam i många 

situationer. Genom 

att gå på möten och 

höra andras 

berättelser blir jag 

medveten om att det 

finns andra 

människor som mig. 

Gemenskap 

och stöd 

Stöd Nyfunna 

hanterings-

strategier i 

arbetslivet  

efter inträdet i 

Al-Anon 
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Tabell 2. Översikt underkategori och kategori 

 

Underkategori Kategori 

Självupplevda krav och överprestationer på 

arbetsplatsen  

Stress och utmattning 

 

Sjukskrivning 

 

 

Otillräckliga hanteringsstategier i arbetslivet  

innan inträdet i Al-Anon 

 

 

Stöd 

 

Upplevelsen av självtillit  

 

Värdefulla förändringar i arbetslivet 

 

 

Nyfunna hanteringsstrategier i arbetslivet  

efter inträdet i Al-Anon 

 

 
 

 

4.4 Reliabilitet och validitet i studien 

Reliabiliteten i en undersökning betyder tillförlitlighet och innebär hur väl forskaren använt 

sin metod genom hela forskningsprocessen (Bryman, 2011). I denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer där studenterna höll sig till förbestämda teman för att undvika att 

ställa ledande frågor till respondenterna. Detta genomfördes på grund av att studien syftade 

till att undersökta upplevelsen av deltagandet i Al-Anon och dess påverkan på arbetslivet för 

människor med ett medberoende. Varje enskild intervju tog ca en timme att genomföra och 

transkriberades ordagrant dagen efter intervjutillfällena för att minska risken för eventuella fel 

när intervjun fortfarande var nära i minnet. Analysmetoden manifest innehållsanalys valdes 

eftersom studenterna ville framhäva respondenternas tolkningar av upplevelsen av arbetslivet. 

Studien anses av studenterna ha en tillfredställande reliabilitet. 

Validiteten i studien innebär om undersökningen verkligen undersökte det som studien var 

avsedd till att undersöka (Bryman, 2011). Vi fick svar på alla våra frågeställningar tack vare 

intervjuguiden vilket innebär att validiteten är tillfredställande. Ett tänkbart problem med 

validiteten är att studien är byggd på ett få antal personer och är därför inte ämnad att kunna 

generaliseras till andra liknande grupper eller personer. Eftersom alla respondenter i studien 

deltar i samma stödprogram kan vi inte veta om respondenterna känner varandra sedan 

tidigare och om det kan ha påverkat deltagarnas uppfattning om deras upplevelser.  

 



 

 

11 
 

4.5 Etiska överväganden 

 

Dem etiska grundprinciperna som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet beaktades under studien jmfr Bryman (2011).   

I inbjudningsbrevet beskrevs studiens syfte och hur intervjun skulle utföras, detta upprepades 

muntligt under intervjutillfället. Samtliga respondenter fick information om att de när som 

helst under intervjun hade möjlighet att avbryta eller inte besvara alla frågor som ställdes. All 

information som insamlades från respondenterna behandlades med respekt. Respondenterna 

är kodade med ett nummer i resultatdelen för att säkerställa anonymiteten. Vi har raderat all 

inspelad information som respondenterna delgett under intervjutillfällena för att skydda 

respondenternas anonymitet och att deras information endast ska kunna användas i denna 

forskningsstudie. Studenterna var medvetna om att medberoende kan vara ett känsligt ämne 

för deltagarna att tala om och därför utfördes enskilda intervjuer på platser som 

respondenterna själva valde. Inbjudningsbrevet skickades till en lokal där Al-Anon gruppen 

håller sina möten, detta anses inte ha varit ett etiskt dilemma eftersom respondenterna hade 

tagit kontakt med studenterna om att delta i studien.  

Al-Anon programmet är en stor rörelse men trots det så finns det begränsat med möten på 

mindre orter därför nämns inte vilken stad som de medverkande deltar i för att skydda deras 

identiteter. Deras ålder eller vilken relation respondenterna har till personen som har ett 

alkoholberoende nämns inte för att skydda respondenternas anonymitet. 

Studien behandlar inte individernas hälsa, sexuella orientering och aktivitet, etnicitet, politisk 

anknytning religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening (13 § PUL, 

riksdagen.se).  
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5. Resultat 

 

 

Rubrikernas upplägg 

Resultatet presenteras utifrån analysprocessens presentation av de sex underkategorierna 

Självupplevda krav och överprestationer på arbetsplatsen, stress och utmattning, 

sjukskrivning, stöd, upplevelsen av självtillit och värdefulla förändringar i arbetslivet (Se 

tabell 2). 

 

 

5.1 Upplevelsen av arbetslivet innan inträdet i Al-Anon 

Sammanfattning: Självupplevda höga krav och överprestationer på arbetsplatsen var vanligt 

för majoriteten av respondenterna. Höga stressnivåer med sjukskrivningar var vanligt 

förekommande och de alla har varit sjukskrivna under olika tidsintervaller.  

 

5.1.1 Självupplevda krav och överprestationer på arbetsplatsen 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de hade höga krav på sin arbetsplats. Kraven kom 

inte från respondenternas arbetsgivare utan från respondenterna själva. Samtliga respondenter 

beskriver hur de har känt ett behov av att vara tillgängliga och finnas där för andra men inte 

kunnat be om hjälp för sin egen del. Två av respondenterna upplevde att de hade höga krav på 

sig själva som innebar att det blev svårt att få någon riktig vila (2 & 5). En respondent kände 

sig splittrad och kluven om var behoven fanns samtidigt som hon kände sig uppskattad på 

arbetsplatsen när hon fick beröm för sina arbetsinsatser (1). Två respondenter upplevde att det 

alltid funnits stora behov av att hjälpa andra människor (1 & 3). En respondent berättar: 

“Det är ingen annan än jag som har kommit på att jag måste överprestera. Men 

det är ju så eftersom jag har en hög arbetsmoral…” (5) 

 

Respondent 4 beskriver att hon ville prestera på arbetsplatsen och att det resulterade i att 

hennes arbetsgivare märkte att hon tog på sig arbetsuppgifter som inte var hennes ansvar. 

Detta resulterade i att arbetsgivaren sa åt henne att sänka ambitionskraven vilket påverkade 

hennes självkänsla. 

“Det var omtanke från henne men jag tolkade det som att hon inte hade 

förtroende för mig.” (4) 

 

Tre respondenter upplevde att arbetsplatsen i omgångar varit en plats där de undvek sina 

problem med deras närstående (1, 2 & 5). Respondent 5 upplevde att arbetsplatsen var hennes 

återhämtningsplats där hon kunde vila eftersom arbetsuppgifterna var få med låga krav. 
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Två av respondenterna (1 & 2) koncentrerade sig på sina arbetsuppgifter så mycket att de 

slutade fundera på om personen som hade ett missbruk mådde bra eller inte. Respondenterna 

beskrev att de överpresterade på arbetet genom att ta på sig arbetsuppgifter som andra inte 

ville ansvara över. 

“När det varit mycket hemma så kunde jag känna att det bara var skönt att 

komma till jobbet och glömma det andra som var, helt enkelt bedöva mig med 

arbetsbörda kan man väl säga.” (1) 

 

“Det var att jag bara koncentrerade mig på arbete... Så oftast går jag in i 

arbetet alldeles för mycket i stället… På arbetet slipper jag koncentrera mig på 

mig själv” (2) 

 

 

5.1.2 Stress och utmattning 

 

Samtliga respondenter reflekterar över att de inte förstod hur medberoendet var kopplat till att 

vara stressad och utmattad. Förklaringen till utmattningen och stressen enligt tre av 

respondenterna lades i första hand på hur mycket arbetsbelastning som de förorsakade sig 

själva (1, 2 & 4).  

”När jag hade jobbat i en lång period och grävt ner mig i jobbet så kom en 

period av att jag inte alls kunde eller orkade komma till jobbet, det var en 

otrolig stress bara att se någon som kunde behöva hjälp” (1) 

 

Respondent 3 upplevde att stressen och utmattningen utvecklades från att alltid vara 

tillgänglig till sin omgivning samt att det var hennes ansvar att se till att personen med 

beroendet mådde bra på bekostnad av hennes egna välmående.  

”Mitt medberoende, min sjukdom som blir utav att han är alkis är att jag måste 

vara mamma åt honom, alltså styra upp… Hela tillvaron byggde på hans 

mående utan att han krävde det, för han som person krävde ju inte alls det och 

han fattade ju inte hur han påverkade mig.” (3) 
 

Respondent 5 upplevde att hon skuldbelade sig för allting negativt som hände med personen 

med beroendeproblematiken. Hon upplevde att det var hennes ansvar att se till att hennes 

närstående fick sina grundläggande behov tillgodosedda som mat och boende. Hon använde 

arbetsplatsen som en plats där hon kunde förbereda matlådor åt denne och nätterna 

spenderades vid behov åt att söka information om vad som skulle hjälpa personen. Hon 

beskriver att hon levde ett dubbelliv, ett liv med sin man och ett liv med personen som hon 
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var medberoende till. Detta orsakade, enligt respondenten, att hon tillslut blev väldigt 

utmattad. 

“Så fort jag får en tanke på att jag ska göra något så är det bara fullmatning 

tills jag har fått det gjort, jag blir nästan besatt. Men det är mitt sätt att hantera 

katastrofer och kriser, det är att gå in till 150 % ...Jag slet som ett djur.” (5) 

 

 

5.1.3 Sjukskrivning 

Samtliga respondenter har varit sjukskrivna i varierade tidsintervaller. Antingen med 

korttidssjukrivningar (1, 4 & 5), långtidssjukskrivning (3) eller precis gått in i en 

sjukskrivning (2). Respondenterna beskriver att sjukskrivningarna orsakades av psykosocial 

ohälsa som depression, utmattning och stressrelaterade besvär. En respondent beskriver 

känslan att bli sjukskriven. 

“Fast jag vart sjukskriven fattade jag inte då att jag var hemma för att han var 

problemet… Jag tyckte det var bekvämt också för då kunde jag ju sköta hela 

ruljangsen.” (3) 

 

 

5.2 Upplevelsen av arbetslivet efter inträdet i Al-Anon 

Sammanfattning: Stödet deltagarna får genom att delta i Al-Anon är betydelsefullt för 

respondenterna och de upplever att de har utvecklat nya tanke- och handlingsstrategier på 

grund av förbättrad självinsikt om deras medberoende. De upplever att arbetslivet har 

förändrats efter inträdet i stödprogrammet. 

 

5.2.1 Stöd 

Respondenterna upplever att stödet inom gruppen har varit en av de viktigaste faktorerna för 

att återfå kontroll över sina liv igen. Stödet inom Al-Anon berättar samtliga respondenter kan 

variera dels genom att de alla får möjlighet att tala och bli lyssnad på om deras känslor. 

Respondent 1 & 4 har funnit vänner genom programmet som de kan känna sig trygga med. 

Stödet från de andra gruppmedlemmarna har hjälpt respondenterna (1,2,4 & 5) att minska 

skuld- och skamkänslorna inför att tala om beroendeproblematiken.  

”Här får man ju börja tänka på sig själv och det finns ingen skuld och skam här. 

Och man blir starkare och starkare för varje gång man kommer hit. När man 
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väl lägger ifrån sig just den här skulden och skammen, det är då kan man börja 

kolla på sig själv.” (2) 

Stödet upplever en av respondenterna har varit det viktigaste för henne genom deltagandet i 

gruppen. Hon beskriver om en händelse på hennes arbetsplats som gjorde att hon kände sig 

inkompetent eftersom hon har haft väldigt höga krav på sina arbetsprestationer (4). Förr hade 

respondenten mått väldigt dåligt över en sådan händelse i flera dagar efteråt, men efter inträde 

inträdet i Al-Anon är hennes handlingsförmåga annorlunda.  

“Just att gå på möten, höra andras berättelser och bli väldigt medveten om att 

det finns andra människor som jag… Jag ringde en vän från programmet som 

jag verkligen pratade med och som jag har förtroende för och det fick mig att 

släppa händelsen.” (4) 

 

Respondenterna upplever sig inte vara ensamma i sina upplevelser som medberoende efter 

inträdet i gruppen. Stödprogrammet har gett respondenterna insikt i att deras känslor inte är 

fel och att de inte är ensamma om att känna negativa känslor gentemot personen med 

alkoholproblematik. Två av respondenterna (2 & 5) upplever att de får tillåtelse utan dömande 

kommentarer att berätta om sina negativa tankar. 

 

”I gruppen kan man säga vad som helst. Det är inte konstigt att man önskar att 

sin anhörig bara försvann… Man skulle aldrig kunna säga så till andra 

människor, för de skulle tro att man var helt konstig.” (2) 

 

 

5.2.2 Upplevelsen av självtillit  

Deltagarna har upplevt att de lärt känna sig själva bättre genom att delta i stödprogrammet. I 

olika konstellationer så har respondenterna kommit till insikter om sig själva och sin egen del 

i olika sammanhang genom att delta i Al-Anon. Respondenterna upplever att dem har fått en 

djupare självkännedom, detta har gett dem verktyg i att hantera och förstå sina egna känslor. 

Självinsikten respondenterna upplever sig ha fått genom Al-Anon har hjälpt dem att förstå att 

de själva har ansvar för sin livssituation och kan påverka sina egna val. En av deltagarna 

beskriver: 

”Jag har möjlighet att välja vad jag vill, oavsett vad min familj anser att jag är 

bra på eller inte.” (1) 
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En annan deltagare beskriver att Al-Anon har hjälpt henne att få en ökad självinsikt över 

hennes medberoende. Hon har varit en deltagare i Al-Anon under en tolvårsperiod men att 

komma in till djupet av hennes problem har varit en lång väg.  

“Det är som en lök med alla dess lager. Det tar långt tid att komma in i kärnan, 

för mig har det tagit tolv år att komma ända längst in.“ (2) 

 

En respondent berättar att efter inträdet i gruppen förstod hon att hennes medberoende hade 

inneburit att hon inte hade prioriterat sitt egna välmående. Respondenten upplever att 

deltagandet i Al-Anon har gett henne verktyg till att kunna må bra.   

”Jag har förstått att jag inte är född till denna planet för att vara ett verktyg till 

andra, utan för att jag är en funktion till andra men inte till bekostnad av mig 

själv. Jag är den som bär ansvar för att jag mår bra” (3)   

 

 

5.2.3 Värdefulla förändringar i arbetslivet 

Majoriteten av respondenterna upplever sig ha återhämtat sig efter inträdet i Al-Anon och är i 

ett tillfrisknande stadium vilket har inneburit att de har återgått till arbete enligt dem själva. 

Korttidssjukfrånvaron har minskat för 3 av respondenterna (1, 4 & 5). Respondent två har 

nyligen blivit sjukskriven för utmattningsdepression, som enligt respondenten är utkomsten av 

hennes medberoende. Hon har fortfarande stora kontrollbehov samtidigt som hon har höga 

krav på sig själv på arbetsplatsen. Respondenten har fått ökad självinsikt och är medveten om 

detta med hjälp utav verktygen från Al-Anon (se bilaga 3) men hon tenderar ändå att arbeta 

för mycket.  

”Antingen jobbar jag för mycket eller för intensivt som medberoende. Jag 

jobbar för mycket och jag har många sidoprojekt. Jag gör hundra olika saker, 

alltså jag sysselsätter mig hela tiden… Det finns aldrig tid att vila.” (2) 
 

Respondent 3 har varit långtidssjukriven och har nyligen återkommit till arbetslivet. 

Upplevelsen på arbetsplatsen efter inträdet i programmet är att hon inte längre bygger upp 

hinder för sig själv och känner sig oroad över hur hon ska bli bemött. Det respondenten 

upplever är värdefullt är att hon nu har en dialog med arbetsgivaren och att hon inte behöver 

bekräftelse på att hon utför ett bra arbete hela tiden. Respondenten upplever att hennes 

självkänsla har förbättrats och att hon förstår sitt eget värde. 

“Jag kan fungera fullt ut på jobbet utan att hela tiden ha ett verifikat på att jag 

gör rätt, det är det som är den stora skillnaden.“ (3) 
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Två av respondenterna uttrycker stora förändringar i hur de ser på sina arbetsprestationer. De 

upplever att arbetsprestationerna inte behöver överskridas för att de ska utföra ett bra arbete (1 

& 4). De olika kraven som respondenterna upplever sig ha känt från sig själva har reducerats 

till att inte påverka de lika mycket som tidigare, dem självupplevda kraven går nu att hantera 

konstruktivt genom att vara med i programmet.  

 

Respondenterna (1 & 4) har under sitt arbetsliv bytt arbetsplats ett flertal gånger på grund av 

att de har haft svårt att känna en trygghet på arbetsplatsen trots att de trivdes med 

arbetsuppgifterna. Respondent 4 upplever att skillnaden nu från då är att hon har insett att det 

inte är arbetsplatsen som har varit problemet, utan den egna känslan av att inte höra hemma 

någonstans och inte känna tillit till sina kollegor. 

“Bara jag byter jobb så kommer det bli bra, bara jag byter arbetsgrupp så blir 

det bra, byter jag avdelning så blir det bra… Men tomrummet i mig själv 

försvinner ju inte bara för att jag byter.” (4) 

 

Respondent 5 arbetade på samma arbetsplats under flera års tid där hon kände sig passiv med 

arbetsuppgifterna. I och med inträdet i Al-Anon bytte hon arbetsplats där hon känner att hon 

trivs och att hon gör skillnad. Arbetsuppgifterna är krävande men hon upplever att de är 

meningsfulla. Hon berättar att programmet har gett henne mod att kunna hantera konflikter 

vilket ofta uppstår på hennes nya arbetsplats. Hon upplever att hon nu förstår värdet av att tala 

om sina känslor och det använder hon på sin arbetsplats. 

“För första gången i mitt liv så känner jag att jag är på rätt ställe. Det är 

meningsfullt. Jag tror att det har att göra med att jag har det här programmet, 

jag mår bättre… Jag njuter av att ha det här meningsfulla jobbet. Jag använder 

ju programmet i mitt jobb, det är ju det som är så häftigt. ” (5) 

 

 

 

6. Diskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av deltagandet i Al-Anon och dess påverkan 

på arbetslivet som medberoende. Resultatet har visat att Al-Anon är en framgångsfaktor i 

flera livsområden, det som har varit betydelsefullt är stödet som respondenterna har fått från 

andra medlemmar i gruppen. Resultatet visade också att respondenterna upplevde en 

förändring i arbetslivet efter inträdet i Al-Anon.  
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6.1 Resultatdiskussionens upplägg 

Resultatdiskussionen kommer att vara indelad i teman som påverkat respondenternas 

arbetsliv, Stressrelaterad ohälsa och Stöd genom det känsliga samtalsämnet. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Stressrelaterad ohälsa 

Resultatet indikerar att respondenterna har upplevt ett sämre välmående på grund av sitt 

medberoende som har resulterat i sjukskrivningar i varierande tidsintervall på grund av stress, 

oro, ångest och depression. Den upplevda psykosociala ohälsan överensstämmer med tidigare 

nämnda studier från bland andra Howells & Orford, (2006); Dawson et al. (2007); 

Klostermann & O'Farrell, (2013) & Young & Timko, (2015). Informationen från 

Försäkringskassan (2014) och socialstyrelsen (2009) (se avsnitt 2.4) redovisade höga siffror i 

hur sjukskrivning ser ut kring psykosociala ohälsa i Sverige. Kan resultatet i studien lyfta 

fram en eventuell frågeställning om hur många av personerna i statistiken som lider i det tysta 

som medberoende? 

 

Den teoretiska utgångspunkten krav-kontroll-stödmodellen (se avsnitt 2.6) redogör för att det 

ska finnas en balans mellan kraven på arbetet och vilken kontroll personen har över sina 

arbetsuppgifter för att uppnå en god arbetsförmåga. Vid hög arbetsbelastning kan det vara en 

avgörande faktor hur stressen hanteras beroende på om personen har ett bra socialt nätverk 

eller inte. Som modellen förespråkar kan stödet komma från externa källor. Resultatet visar att 

bristen av stöd har varit en orsak till samtliga respondenters sjukfrånvaro och detta diskuteras 

utifrån krav-kontroll-stödmodellen. 

Innan inträdet i Al-Anon hade majoriteten av respondenterna haft höga krav på sina 

arbetsprestationer, kraven har utvecklats från dem själva och har inte ställts av arbetsgivaren, 

detta kan delvis förklaras som ett behov av att känna sig behövd och uppskattad vilket också 

beskrivs i en studie av Young & Timko (2015). Respondenterna har arbetat mer än vad som 

har förväntats av dem. Att uppehålla sig i ständigt arbete kan te sig som ett alternativ som är 

att föredra, istället kvarstod samma prestationskrav som innan däremot kan handlingssättet ha 

kunnat “lura” dem medberoende att det gjorde skillnad. Kan arbetet ha fungerat som ett 

substitut för att få en känsla av att återfå kontrollen över sitt eget liv? Resultatet visade att vila 

inte var ett alternativ för att återfå ny energi, respondenterna upplevelse indikerar på att det 

istället gav en känsla av att ha tappat kontrollen. Att vara medberoende uppfattar studenterna 

som en upplevelse av att både behöva ha kontroll på allt men samtidigt inte veta vad som 

kommer hända framöver vilket skapar ett för litet beslutsutrymme i förhållande till vad 



 

 

19 
 

situationen kräver. Detta kan utveckla att respondenterna hamnar på nivån spänt läge enligt 

krav-kontroll-stödmodellen (se figur 2). Oförutsägbarheten och dem stressiga upplevelserna 

ger en indikation på att det utmynnade i en upplevelse av högre krav och ett större behov av 

att kontrollera situationer på jobbet eller i omgivningen. Som Karasek & Theorell (1990) 

beskriver så blir utkomsten av höga psykiska krav och lite kontroll till slut en stressreaktion 

vilket också visade sig vara en framträdande orsak i resultatet.  

 

6.2.1 Stöd genom det känsliga samtalsämnet 

När respondenterna valde att delta i stödprogrammet Al-Anon har deras hanteringsstrategier 

förändrats, resultatet visar också att ett deltagande i Al-Anon hjälpt deltagarna till en bättre 

självbild och förbättrad självkänsla som studier också bekräftar (Timko et al. 2015). En 

positiv självbild och utvecklad självkänsla är också en utkomst av ett kognitivt 

behandlingsprogram som redovisas i en studie av Dures, Kitchen, Almeida, Ambler, Cliss, 

Hammond, Knops, Morris, Swinkels, & Hewlet (2012). Efter inträdet i Al-Anon verkar krav 

te sig som en chans till att få nya utmaningar och som därmed bidrar till personlig utveckling 

hos respondenterna vilket kan kopplas till att de upplever sig ha ett avspänt alternativt aktivt 

arbete där de får stöd från externa källor (Karasek & Theorell, 1990). Självförtroendet är en 

faktor som förbättrats enligt resultatet och kan diskuteras till att de funnit nya tanke- och 

förhållningssätt samt att de inte är ensamma om sina upplevelser och tankar vilket också 

bekräftas via Dures et al. (2012) studie utifrån en kognitiv behandlingsgrupp. Känslor har 

förändrats som oro, stress och att arbeta för mycket till att efter inträdet känna trygghet, 

förståelse, självständighet samt att komma till självinsikt om sitt medberoende vilket också 

bekräftas i flera studier (Jiang, Callinan, Laslett, & Room, 2015; Timko et al. 2015; Young & 

Timko, 2015).  

Studenterna tolkar det som att stöd inte söks hos arbetsgivaren och arbetskollegorna, dels för 

att respondenterna inte tycks ha förstått att de har haft ett medberoende samt att de känner 

skuld-och skamkänslor över känslorna mot personen med beroendet vilket bekräftas av Jiang 

et al. (2015). Arbetsgivarens roll ska inte enbart vara att bistå med arbete utan även ha uppsyn 

över dem anställdas välmående på arbetsplatsen. Det föreligger ett problem för personen med 

ett medberoende att be om hjälp och vård eftersom denne inte ens vet vad medberoendet 

innebär för dennes psykosociala hälsa som framkom i resultatet.  

Att vara medberoende kan utvecklas enligt krav-kontroll-stödmodellen till att de befinner sig i 

ett “iso-spänt arbete” vilket är en negativ situation för personerna att befinna sig i. Nedan 

illustreras i vilket läge respondenterna har befunnit sig i före- och efter inträdet i Al-Anon. 
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Figur 2. Krav-kontroll-stödmodellen före- och efter inträdet i Al-Anon. 

 

Tidigare befann sig respondenterna enligt krav-kontroll-stödmodellen i läget höga psykiska 

krav och små kontrollmöjligheter -spänt arbete (iso-spänt arbete). Studenterna tror att med 

hjälp utav stödprogrammet kan människor som är medberoende komma till nivåerna låga 

psykiska krav och bra kontrollmöjligheter - avspänt arbete eller höga psykiska krav och bra 

kontrollmöjligheter - aktivt arbete.  

Balansen av privat- och arbetslivet är viktig för att bibehålla en god psykosocial hälsa, vilket 

bekräftades av Constanze et al. (2012). Resultatet visar att respondenternas privatliv utanför 

arbetet inte har fungerat, därav har arbetslivet blivit påverkat negativt eftersom alla 

respondenter har varit sjukskrivna i olika tidsintervall.  

Genom att dela sina egna erfarenheter och känslor i stödprogrammet finner de att andra kan 

ha upplevt liknande saker vilket skapar en känsla av att vara mindre isolerad. Studenterna 

fann i resultatet att stödprogrammet har givit respondenterna verktyg att bemästra sin 

livssituation på ett konstruktivt tillvägagångsätt.  Detta kan förklaras med teorierna 

empowerment och coping. Empowerment fokuserar på att individen ska utveckla sin egen 

förmåga att bemästra sin livssituation som denne befinner sig i och att aktivt ta ansvar över 

sitt liv och hälsa genom att skapa strategier för att på ett effektivt sätt kunna bemästra sin 

omvärld (Askheim & Starrin, 2007). Att delta i stödprogrammet har hjälpt respondenterna 

inom många livsområden och med den nyfunna självinsikten som respondenterna får genom 

att delta i stödprogrammet har gjort att de får en ökad förståelse över sig själva och andra 

vilket stöds av Bernhardsdottir, Champion, & Skärsäter (2013). Coping innebär hur 

människor bemästrar påfrestande situationer i sitt liv eller krav som denne har på sig själv 

eller från sin omgivning (Lazarus, 2006). Copingstrategier är individuella och används bland 

annat till hur vi hanterar stress och känslor, strategin är att förändra situationer som leder till 
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stress (ibid). För respondenternas del har detta varit att arbeta mycket för att undvika 

ohanterliga känslor. Att alltid vara tillgänglig utsätter den medberoende för en konstant stress 

och beredskap och respondenters tidigare copingstrategier vid stressituationer har flera 

gemensamma nämnare trots deras olika individuella personligheter. Genom att delta i 

stödprogrammet har deras copingstrategier förändrats, bland annat genom att våga tala om 

sina känslor vilket kan vara av positiv betydelse för utvecklingen av psykosocial hälsa på 

arbetsplatsen, detta bekräftas även i studier av Young & Timko (2015). Socialt stöd gör att det 

iso-spända läget enligt krav-kontroll-stödmodellen reduceras och att copingstrategier 

utvecklas (Karasek & Theorell, 1990). Effekten av social stöd artar sig enligt teorin att 

respondenterna blir mer aktiva och uppnår en förbättrad prestation på arbetsplatsen (ibid.) 

vilket resultatet bekräftade. 

 

I och med resultatet om Al-Anons positiva inverkan stödjer studenterna socialstyrelsens 

rekommendationer av att stödprogrammet är en effektiv åtgärd för att uppnå god psykosocial 

hälsa för människor som är vänner, anhöriga - och medberoende. 

 

6.3 Metoddiskussion  

Enligt Bryman (2011) har begreppen reliabilitet och validitet sitt ursprung i den kvantitativa 

forskningentraditionen. Inom den kvalitativa forskningstraditionen används begreppen 

pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och möjlighet att styrka och konfirmera.   

 

Pålitlighet som är likvärdig inom den kvantitativa forskningstraditionen med reliabilitet jmfr 

Bryman (2011) innebär om resultaten från undersökningen blir detsamma om undersökningen 

utförs på nytt. Detta är viktigt eftersom forskaren vill veta om det som har undersökts är 

stabilt eller inte. En fullständig och detaljerad redogörelse för alla faser i forskningsprocessen 

ska utföras för att uppnå god pålitlighet (ibid.). Studien anses ha god pålitlighet med 

detaljerad informationen om tillvägagångsättet genom hela processen, dock är det tvivelaktigt 

om resultatet är ett stabilt mått eller inte eftersom det är individuella upplevelser med endast 

fem respondentet. En kvalitativ metod med manifest innehållsanalys jmfr Graneheim och 

Lundman (2004) ansågs vara den lämpligaste metoden för att förstå upplevelsen av arbetslivet 

som medberoende. Kategorierna och underkategorierna utvecklades efter respondenternas 

egna upplevelser och förklaringar. Studien behövde respondenternas specifika uppfattningar 

för att kunna kvalitetssäkra resultatet och därmed analysen.  Efter transkriberingen 

analyserades innebörden av meningarna, efter diskussion mellan studenterna genomfördes 
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koderna och kategorierna som betonade det som har varit av betydelse för studien. 

Respondenterna bestod endast av fem personer men de alla hade liknande erfarenheter och 

upplevelser av sitt arbetsliv. Bekvämlighetsurval kan påverka studiens trovärdighet eftersom 

respondenterna fanns tillgängliga i ett visst syfte för studenterna, respondenterna kan då ha 

påverkat varandra vilket innebär att resultatet blir svårt att generalisera (Bryman, 2011). 

Respondenterna valde att besvara vårt inbjudningsbrev, därför blev det ett 

bekvämlighetsurval. Eftersom respondenterna tillhör samma stödprogram kan de ha influerats 

till att använda sig utav samma begreppsdefinitioner i hur de upplever sin omvärld som 

medberoende.   

Intervjuerna genomfördes på platser där respondenterna kände sig trygga. Om intervjuerna 

hade utförts på andra platser så hade det kunnat bidra till att respondenterna inte känt sig 

bekväm med att svara så fullkomligt som de gjorde. Om studien ska repeteras kan det vara av 

stor vikt att intervjun sker på en trygg plats eftersom ämnet kan vara känsligt att samtala om. 

Intervjumetoden var enskilda intervjuer vilket studenterna tycker var ett bra val av metod. Om 

andra metoder hade förekommit som exempelvis fokusgruppintervju hade det varit svårt att få 

fram alla respondenters enskilda upplevelser. Från att idéen till studien började övervägde 

studenterna att utföra fokusgruppintervjuer men efter ett handledningssamtal uppdagades att 

det skulle bli ett etiskt dilemma samt att det inte skulle gynna syftet med uppsatsen eftersom 

att diskussionen mellan respondenterna eventuellt skulle komma att utvecklats om begreppet 

medberoende och inte uttömande om arbetslivet.  

 

Överförbarhet är likvärdigt med extern valididet (Bryman, 2011). Detta innebär att rapporten 

ska innehålla en “tät” beskrivning så att läsaren kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 

till en annan miljö (ibid.). Om studien skulle tillämpas till en annan Al-Anon grupp kan 

resultatet kunna bli detsamma, men att generalisera detta resultat är dock inte möjligt eftersom 

urvalet bestod av fem personer. Ett externt bortfall kan ha påverkat resultatet eftersom det 

hade kunnat visa större variationer eller likheter av upplevelsen i arbetslivet. Studiens syfte är 

inte att generalisera människors individuella upplevelser.  

 

Trovärdighet som är likvärdig med intern validet innebär att forskaren ska beskriva detaljerat 

i rapporten om resultatet och att forskaren håller sig till dem forskningsregler som finns 

(Bryman, 2011), bland annat dem etiska grundprinciperna som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (ibid.). Ingenting i rapporten 

kan härledas till respondenterna, detta säkerställdes genom att läsa igenom rapporten ett flertal 
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gånger och diskuterat vad som ska framhävas utan att utlämna detaljrik information om 

respondenterna. Detta har varit svårt eftersom respondenternas berättelser handlar om deras 

liv. Studenterna beslutade att i rapporten inte utlämna detaljerade händelser för att minimera 

risken för igenkännande. Dessutom kan det skada respondenterna känslomässigt om de läser 

rapporten där besvärliga händelser beskrivs.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är likvärdigt med objektivitet inom den kvantitativa 

forskningsprocessen vilket betyder att forskaren har agerat i god tro och att personliga känslor 

och värderingar inte har påverkat utförandet och slutsatserna (Bryman, 2011). Studenternas 

intresse kom i och med utbildningen och genom programmet Djävulsdansen som sändes på 

SVT 2014. Förförståelsen och intresset för problematiken gällande medberoende var av vikt 

vid val av forskningsområde, personliga värderingar har däremot inte fått styra 

frågeställningarna till respondenterna då öppna frågor utan värderingar formulerades som 

respondenterna fick besvara.  

I inledningen benämns individerna som närstående till personer med alkoholberoende, 

därefter utvecklades informationen om begreppet medberoende. Studenterna ville inte 

generalisera att alla närstående till människor med ett alkoholberoende är medberoende, 

respondenterna benämnde sig själva som medberoende under intervjutillfällena därav 

beslutade studenterna att använda benämningen medberoende. 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Fler studier behövs om hur människor med ett medberoende påverkas i arbetslivet. Det finns 

mycket forskning om medberoende (codependency) men forskningen behandlar framförallt 

människors psykosociala ohälsa och ingenting däremellan. Problematiken behöver belysas för 

att uppmärksamma att det påverkar arbetsförmågan som resultatet visade. 

 

8. Konklusion 

Slutsatsen är att människor med ett medberoende är en väldigt utsatt grupp för psykosocial 

ohälsa och att detta kan medföra sjukskrivning i olika tidsintervall. Al-Anon bidrar positivt till 

människors psykosociala hälsa och deltagarna har goda möjligheter till full återgång i 

arbetslivet genom att delta i stödprogrammet.  
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 Bilaga 1. 

Förfrågan angående deltagande i en undersökning gällande  

stödgruppen Al-Anon utifrån ett arbetslivsperspektiv. 
 

Forskning visar att närstående till personer som har ett alkoholberoende kan få sin fysiska och  

psykiska hälsa påverkad. Närstående kan lida av stress, oro, mental och fysisk påverkan som  

gör att det blir svårt att fungera i det dagliga livet. Enligt Socialstyrelsen uppger 20-40 % av  

befolkningen att de lider av psykisk ohälsa som ofta leder till sjukskrivning.  

Det finns forskning som indikerar på att folkhälsan eventuellt kan förbättras genom att delta i  

självhjälpsgrupper, däribland Al-Anon. Enligt undersökningar förbättrades aspekter som  

stress, oro och andra psykosociala faktorer avsevärt. Studier visar också att de som har varit  

med i självhjälpsgrupper en längre tid hade bättre välmående än dem som hade varit med en  

kortare tid. Självhjälpsgrupper kan komma att vara till nytta för många livsområden, i det här  

fallet så är det betoning på arbetslivet. Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på om  

arbetslivet påverkas av att vara närstående till en människa som är beroende av alkohol. 

 

Undersökningens tillvägagångssätt är enskilda intervjuer på ca 60 minuter där vi kommer  

intervju dig om Al-Anon, om du har blivit påverkad i ditt arbetsliv av att vara närstående och  

om du anser att ditt arbetsliv har blivit förändrad av att delta i stödprogrammet.  

 

Vem söker vi? Närstående till människor med alkoholberoende eller andra närstående som är  

påverkade/har påverkats av ett alkoholmissbruk i sin närhet.  

 

Din medverkan i undersökningen är frivillig, om du väljer att medverka i intervjun så kommer  

din identitet att behandlas konfidentiellt, ingenting i resultatet kommer kunna härledas till dig  

eftersom vi inte kommer nämna vilken stad som du och Al-Anon gruppen befinner sig i. 

Svaren från dig kommer endast behandlas i detta syfte och kommer inte användas i annan  

forskning. Du kan när som helst under intervjun avbryta eller välja att inte besvara alla våra  

frågor. Vi kommer, efter ditt godkännande, att spela in intervjuerna som kommer att bevaras  

på en lösenordskyddad mobiltelefon. Efter att materialet är bearbetat kommer vi att radera 

dem inspelade intervjuerna. Det insamlade materialet kommer att användas till vår C-uppsats i  

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet. 

 

Om du vill vara med att delta i undersökningen kontakta oss på telefon eller mail som står  

angivet längst ner på brevet. Har du ytterligare frågor om studien kan du också kontakta oss. 

 

Hälsningar 

Malin Jakobsson och Bénédicte Berglund 

 
Kontaktuppgifter 

 
Student; Malin Jakobsson     Universitetadjunkt  
073-0518865     Handledare; Annette Björk  
maja1311@student.miun.se    070-2622856  

annette.bjork@miun.se 

Student; Bénédicte Berglund 
073-6003151 
bnbe1200@student.miun.se 
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Bilaga. 2 

 

Intervjuguide 

 

 

Kan du berätta om du har blivit påverkad i ditt arbetsliv genom att vara närstående till en 

person med beroende? 

 

Hur upplevde du din situation i arbetslivet innan inträdet i Al-Anon? 

 

Hur upplevde du din situation i arbetslivet efter inträdet i Al-Anon? 
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      Bilaga 3. 
De 12 stegen via Al-Anon 

 

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

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

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

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

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

innebörden av dem. 

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

7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister. 

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

gottgöra dem alla. 

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

skulle skada dem eller andra. 

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

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

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

att utföra den. 

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

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

 
 


