
 
 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 

 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 

 

 

 

Johan Fransson och Marc Örtlund 

 

 
Att lämna alkoholen bakom sig 

 
En kvalitativ studie om vägen till nykterhet med fokus 

på motivation och vändpunkter 

 

 
To leave the alcohol behind 

 

A qualitative study on the road to sobriety with focus on motivation 

and turning points 

 

 
Examensarbete 15 hp 

Socionomprogrammet 

 

 
Termin: HT 2015 

Handledare: Rikard Eriksson 

Examinerande lärare: Kirsti Kuusela 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Att lämna alkoholen bakom sig: En kvalitativ studie om vägen till nykterhet med fokus 

på motivation och vändpunkter 

Författare: Johan Fransson och Marc Örtlund 

Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilken typ av 

motivation samt, i den mån de existerar, vändpunkter som lett till att individer har tagit sig ur 

ett alkoholmissbruk. Studien har utförts genom sex intervjuer med privatpersoner som har levt 

med alkoholmissbruk och via behandling fått hjälp att ta sig ur sagda missbruk. Intervjuerna 

bokades med hjälp av socialtjänsten i en mellansvensk kommun där samtliga respondenter har 

utfört sin behandling. Vi har tolkat vår empiri genom stämplingsteori och defining moments. 

Resultatet presenterar teman som belyser likheter i respondenternas upplevelser. Resultatet 

påvisar att individer behöver få en insikt om sitt missbruk för att behandling ska kunna ha en 

positiv påverkan. Denna insikt införskaffas genom olika processer eller fysiska skador som 

påverkat respondenterna liv. Även motivation från individen själv och det privata nätverket 

påverkar möjligheterna att ta sig ur ett alkoholmissbruk. Respondenterna ansåg att behovet av 

behandling är nyckeln för att bli fri från alkoholmissbruk då de ansåg att de inte hade kunskap 

eller möjlighet för att göra det själva. Detta är något som stärks av tidigare forskning inom 

området. 

Nyckelord: alkoholbehandling, alkoholmissbruk, motivation och vändpunkt. 

  



 
 

Abstract 

Title: To leave the alcohol behind: A qualitative study on the road to sobriety with focus on 

motivation and turning points 

Authors: Johan Fransson and Marc Örtlund 

The purpose of this study is that through a qualitative interview study investigating what kind 

of motivation and, to the extent they exist, turning points that led individuals to emerged from 

an alcohol addiction. The study was conducted through six interviews with individuals who 

have been living with alcohol abuse and through the treatment received help to get out of said 

abuse. The interviews was booked with the help of the social services in a Swedish 

municipality where all respondents have completed their treatment. We have interpreted our 

empiricism by labeling theory and defining moments. The result presents themes that highlight 

the similarities in the respondents' experiences. The result demonstrates that individuals need 

to get an insight into his addiction to treatment will have a positive impact. This insight is 

acquired through various processes or physical damage that affected respondents lives. The 

motivation of the individual and the private network allso affects the ability to get out of an 

alcohol abuse. Respondents felt that the need for treatment is the key to freedom from alcohol 

abuse when they felt that they did not have the knowledge or the ability to do it themselves. 

This is something that is supported by previous research in the area. 

Keywords: alcohol treatment, alcohol abuse, motivation and turning point. 

  



 
 

Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i denna studie. 

Respondenterna har varit väldigt öppna samt villiga att berätta om sina liv och erfarenheter 

för oss, de gjorde studien möjlig. Vill vi även tacka vår handledare Rikard Eriksson som har 

funnits med som ett stöd under hela den här processen.  

Tack! 

Vi har under processen med den här uppsatsen delat på arbetsbördan. Vi tar därför gemensamt 

ansvar för uppsatsens alla delar. 

Johan Fransson och Marc Örtlund 

Karlstads universitet 

2016-02-04 
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1. Inledning 

I Sverige har frågan om alkoholmissbruk varit en stor del inom socialpolitiken under hela 

1900-talet. Socialstyrelsen förespråkar att en individ med en alkoholproblematik erhåller 

behandling som har sin grund i insatser som empiriskt uppvisat positiva resultat 

(Socialstyrelsen 2015). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

beskriver att det finns olika begrepp för att sammanfatta ett problematiskt alkoholbruk men att 

samtliga begrepp eftersträvar att skildra en person som använder alkohol på ett sådant sätt att 

det har en negativ påverkan på dess hälsa eller sociala liv (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning [CAN] 2014).  

Dödlighet relaterad till alkohol är fem gånger så stor bland män som bland kvinnor trots att 

kvinnor är mer mottagliga för alkoholens negativa påverkan (Johansson & Wirbing 2005). 

Alkohol orsakar på egen hand upp till 25 kroniska sjukdomar och är en bidragsfaktor till fler 

än 200 sjukdomar. Desto högre alkoholkonsumtion en individ har desto högre är också 

sannolikheten för dödsfall eller sjukdom. I Sverige så vårdas runt 20 000 personer årligen till 

följd av alkoholmissbruk och det sker runt 2 000 dödsfall. Det ska dock tilläggas att det finns 

ett stort mörkertal och att dödssiffran bör anses gravt underskattad då den främst ser till 

direkta skadeverkningar och inte sekundärskador (Folkhälsomyndigheten 2015). 

Inom socialt arbete har förstärkningen av barnperspektivet lett till en utveckling av metoder 

och teorier för att förstå och hjälpa de barn som befinner sig i utsatta situationer. Ett område 

som däremot saknat en större utveckling är ensamstående missbrukande (Skogens 2011). 

Samhället har enligt lag skyldighet att skydda barn ifrån riskmiljöer medan vid missbruk 

gäller samma sak först när personer utsätter sig själv eller andra för skada eller risk för 

allvarlig skada (SFS 1990:52, SFS 1988:870).  

Över tid har olika metoder utvecklats och praktiserats för att behandla alkoholmissbruk. Vilka 

behandlingsmetoder som varit dominerande har styrts av vilken syn på alkoholmissbrukets 

orsaker som varit rådande och den allmänna samhällssynen inför vad som orsakar 

alkoholkonsumtion samt vem det är som konsumerar alkohol (Prestjan 2000). Den rådande 

uppfattningen idag är att alkoholmissbruk är att betrakta som en sjukdom (Johansson & 

Wirbing 2005). Alkoholism definieras idag som en sjukdom i bemärkelsen att den 

karaktäriseras av bristande kontroll över intaget av alkohol med anledning av biologiska 

faktorer, en syn som presenterades och etablerades under 50-talet (World Health Organization 

[WHO] 1994). 

I en studie av Skogens (2012) påvisas att då det utvecklats nya värderingar över tid av vad 

som klassas som vanligt bruk och missbruk av alkohol så har socialtjänstens arbete riktat mot 

alkoholmissbruk försvårats. Detta gör att socialarbetare får det svårare att behandla klienter på 

ett likvärdigt sätt enhetligt i olika delar av landet. Skogens (2012) ser att socialarbetare agerar 

på olika sätt redan vid beslutet att ställa frågan till klienten om dennes alkoholmissbruk. 

Skogens (2012) finner även att det inte råder samstämmighet i hur socialarbetaren ska 

motivera klienten till att påbörja en behandling. Ungefär hälften av de tillfrågade i studien 

ansåg att försöka tvinga in klienten i ett behandlingsprogram var en lösning på klientens 
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problematik. Det kravet fanns oftare hos socialarbetarna som saknade examen i ett adekvat 

ämne. Även personliga värderingar ansågs att vara en faktor i det beslutet. 

Forsberg (2005) skriver att en behandlare kan aldrig förändra en individs alkoholmissbruk, 

utan individen måste själv aktivt vilja uppnå förändringen. Extern behandling kan dock skapa 

underlag för att möjliggöra förändring. 

I Sverige finns olika former av behandling och stöd för personer med alkoholmissbruk både i 

form av professionellt organiserad verksamhet och frivilliga organisationer ofta baserad på 

religiös eller ideologisk grund. En av dessa behandlingar är 12-stegsprogrammet som ofta är 

representerat inom självhjälpsorganisationen Anonyma Alkoholister (AA) som i grunden är 

en religiös organisation, men finns också som behandlingsform fristående från AA 

(Helmersson Bergmark 2009). 12-stegsprogrammet utgår från att erkänna alkoholmissbruket 

och att man står maktlös inför det. Stegen innebär vidare att personen som genomgår 

behandling har frågor och uppgifter att ta ställning till och arbeta aktivt exempelvis 

tillsammans med en sponsor som själv genomgått samma process (Anonyma alkoholister 

[AA] 2012). 

Vi har valt att studera ämnet alkoholmissbruk för att det har varit något som har intresserat 

oss under en längre tid, specifikt utifrån vår potentiellt framtida roll inom den sociala sektorn 

med inriktning missbruksvård. I ett tidigt stadium av denna uppsats bestämde vi oss för att 

försöka få möjligheten att studera brukare i någon utsträckning. Detta för att vi anser att 

brukarna är de som har förstahands kunskap och erfarenheter om hur det är att leva i ett 

missbruk och hur det påverkar det egna livet, den sociala samvaron, närmiljön och hur 

brukarna uppfattar den sociala sektorn och vården. Vi författare har båda, i olika utsträckning, 

arbetat inom den sociala sektorn. Ingen av oss har arbetat direkt med missbruk, men under vår 

tid inom sektorn har vi kommit i kontakt med missbruksvården. I efterhand har vi insett att 

detta stärkte vårt intresse för att undersöka brukarnas upplevelser och livshistorier, inte minst 

för att vi stundvis har ansett att brukarnas perspektiv är något som erhållit begränsat utrymme 

både inom vår utbildning men även i samhället som stort.  

1.1 Problemformulering 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns en ambivalens avseende alkoholkonsumtion i 

Sverige. Vår upplevelse, med bakgrund till ovanstående inledning av ämnet, är att det finns en 

differens mellan synen på alkohol som å ena sidan kan anses som folkligt och har en given 

plats i vår kultur och våra sedvanor och å andra sidan för med sig en alkoholproblematik. Hur 

samhället sedan ställer sig inför konsumtion och kultur kring alkohol medför konsekvenser 

inför hur medborgarna inom samhället har möjligheten att leva sina liv, samt vilket ansvar och 

vilken typ av vård som en individ kan erbjudas om de faller in i ett alkoholmissbruk.  

En huvudfråga som har upptagit vårt intresseområde är hur en individ tar sig ur ett 

alkoholmissbruk. Vad är det som motiverar individen att lämna ett missbruk? Finns det 

gemensamma faktorer som förenar personer som tagit sig ur ett missbruk av alkohol och 

lyckats upprätthålla det över tid? Samt hur en eventuellt vändning inför missbruket sett ut för 

dessa individer. Dessa problemformuleringar är intressanta då de kan medverka till att 
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utveckla förståelsen för faktorerna till förändring av ett destruktivt beteende avseende alkohol 

och i förlängningen bidra till ett kunskapsunderlag för hur det ska bemötas av professionella. 

Det är viktigt att synliggöra de individuella faktorer som ökar framgången att ta sig ur ett 

alkoholmissbruk. Detta för att utveckla och stärka kunskap för att aktivt behandla ett 

alkoholmissbruk. Vi har med detta som bakgrund valt att i denna studie undersöka hur 

personer som tidigare levt med ett alkoholmissbruk upplevt detta.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilken typ av 

motivation samt, i den mån de existerar, vändpunkter som lett till att individer har tagit sig ur 

ett alkoholmissbruk.  

Hur har ett alkoholmissbruk påverkat individens liv och hälsa? 

Vad har motiverat en individ att ta sig ur ett alkoholmissbruk, samt bibehålla en nykterhet? 

Om individen har upplevt en vändning i sitt missbruk som har lett till förändring och sökandet 

av vård, hur har denna vändning sett ut? 

1.3 Centrala begrepp 

Alkoholmissbruk: World Health Organization definierar alkoholmissbruk som en kronisk 

eller periodisk konsumtion av alkohol som karaktäriseras av bristande kontroll över 

drickandet, frekventa episoder av intox och att man har en upptagenhet av alkoholen som går 

ut över livsföringen i övrigt samt fortsatt använder alkohol trots att den medför diverse 

konsekvenser (World Health Organization [WHO] 1994).  

Motivation: Motivation handlar om processer som sker under en lång period i en individ. Det 

innefattar exempelvis känslor, tankar, handlingar, mål och värden. Motivation bör inte 

beskrivas som något som går att observera utan kan karaktäriseras som en innestående 

drivkraft bestående av olika faktorer. I breda drag är motivation således en grundläggande 

dimension för beskrivning av människans beteende (Billinger 2009).  
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2. Tidigare forskning 

I denna del presenteras det forskningsfält som är relevant för vår studie. Detta görs för att ge 

en bild av, samt introducera läsaren till ämnet. Vi har i första hand valt att fokusera på 

motivation kopplat till missbruk. Vi kommer även i viss mån att behandla missbruk som 

generellt ämne, vändpunkter samt missbruksvården. Sökandet av artiklar och avhandlingar 

har gjorts via databaser som mer eller mindre fokuserar på socialt arbete, så som Social 

Services Abstracts och Libris. Sökord som användes i någon utformning var; motivation, 

alcohol treatment, defining moments, addiction och substance abuse. Vi har använt oss av 

både svenska och internationella artiklar och studier samt hämtat relevant information ur en 

avhandling. Detta då det funnits ett hinder i att endast finna svensk forskning som är relevant 

för denna studie, vi anser dock att exempelvis motivation är något som kan anses godtyckligt 

oavsett forskningens ursprungsland. 

2.1 Motivation 

Ashworths (2006) skriver om betydelsen av motivation inom missbruksvård. Motivation och 

engagemang går inom vården hand i hand. Den tid och delaktighet en brukare lägger ner inom 

vården är sammankopplad med vårdens positiva resultat. Motivation skapas och förstärks i 

bandet mellan terapeut och brukare. Det kan definieras som att relationen mellan dessa 

innehåller ett emotionellt band och en delad uppfattning om behandlingens mål. Om 

motivationen är hög redan vid vårdens början så bidrar den till att alliansen mellan brukare 

och behandlare stärks. Vilket, i optimala fallet, leder till att kvaliteten på vården och 

sannolikheten av en positiv utkomst blir högre (Ashworth 2006). 

Även Groshkova (2009) menar att motivation är en viktig del för individen när en behandling 

för ett missbruk inleds. En lika viktig del är att individen ska vara redo inför förändringen och 

behandlingen. Utan motivation inför behandling så kommer inte individen hålla sig till de 

riktlinjer som är satta, men om individen inte är redo för förändringen kommer inte 

motivation hålla genom hela behandlingen.  

Således måste motivationen för att söka vård komma från den enskilde och inte från andra 

parter. De andra parterna kan däremot stödja individen i att söka vård och hjälpa individen att 

finna de kontakter som behövs (Roper et al. 2013). Flera av Ropers (et al. 2013) respondenter 

har uttryckt en trygghet över att släppa ansvaret över dessa kontakter, så de i första hand kan 

fokusera på behandlingen.  

Groshkova (2009) delar upp motivation i två delar, intern och extern. Den interna 

motivationen fokuserar på det som finns inom individen, den insikt som individen har om sitt 

missbruk. Extern motivation är trycket från omgivningen för att individen ska förändras. Det 

kan vara ett påtryck från arbetet, juridiska domar eller familj. För att lyckas med en 

behandling behövs en intern motivation och kan genom extern motivation få ett stöd. Medan 

om man inte har någon intern motivation så anser Groshova (2009) inte att en behandling kan 

lyckas, dock att det går utan extern motivation. Däremot fungerar behandling bäst ifall båda 

typerna av motivation återfinns. 
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I Ashworths (2006) artikel lyfts liknande argument gällande motivation fram, och att den kan 

indelas i tre kategorier. Extern motivation som i detta fall syftar till ett beteende som 

exempelvis familjen kan tvinga fram hos en individ. Introvert motivation som kännetecknas 

av mestadels negativa känslor så som skuld. Slutligen, kopplat till missbruksvård, så finns 

motivationen hos en individ i form av dennes vetskap att ta del av vård ligger i individens 

bästa intresse.  

2.2 Vändpunkter 

Roper et al. (2013) har funnit att det finns olika tillfällen när en individ, med exempelvis 

alkoholmissbruk, kommer att ansöka om vård. Första tillfället är när individen inser att hen 

har ett problem med missbruk, när individen inte längre kan ljuga för sig själv. Detta sker för 

det mesta när individen inte längre kan hantera sin vardag eller utföra sysslor som individen 

tidigare inte haft några svårigheter med (Roper et al. 2013). Ett annat tillfälle är vid 

kroppsskador som skett till följd av missbruket. Det kan exempelvis röra sig om leverskador, 

benbrott eller andra fysiska problem och skador. I dessa fall kan även läkarvården ge en 

öppning för individen att ansöka om vård, genom att påpeka att det ser ut som att individen 

har fått skador till följd av exempelvis alkoholkonsumtion.  

2.3 Vård och behandling 

Missbruksbehandlingar påverkas av hur många möten och gruppträffar en individ har under 

behandlingen (Fiorentine 2001). Genom att se på antalet möten där en individ deltar, kan det 

ge en fingervisning på hur lyckad behandlingen kommer att vara. Fiorentine (2001) finner att 

om en individ deltar i de möten som erbjuds, så kommer individen att stärka den negativa 

synen mot alkohol och övriga droger vilket i sin tur resulterar i det stöd som behövs för att 

behandla missbruket. En viktig aspekt i denna teori är att det inte är beroende på hur långa 

mötena är utav själva antalet. Detta gäller personliga möten samt gruppmöten och vikten 

ligger i att behandlarna, som håller i dessa möten, ska ha kompetens för att kunna ge stöd och 

förklaringar till den livsskillnaden som behövs för att individen ska kunna bli fri från ett 

missbruk. Fiorentine (2001) ser även att personliga möten kan ge en insikt inför hur långt ett 

missbruk har gått. Genom att studera frekvensen av möten som missas eller att ej kan 

inplaneras på grund av att individen i fråga är tveksam eller vägrar, så gör Fiorentine (2001) 

tolkningen att det inte finns något att arbeta med för att behandla missbruket. 

Prendergast (2002) har funnit att behandlingsmetoder som inte är baserade eller mindre 

baserade på teorier har haft större genomslag för att behandla individers alkoholmissbruk. 

Detta förklarar Prendergast (2002) med att teorier inom missbruksvården i regel är 

underutvecklade och inte är testade för verkligheten. Det kan även bero på att personalen 

inom behandlingsvården inte har erhållit tillräcklig information för att kunna applicera 

teorierna på ett korrekt sätt för att uppnå önskade resultat.  

Att de behandlingar som är mindre baserade på teori fungerar förklarar Prendergast (2002) 

med att de har en mer utvecklad personkemi som kan påverka individer på ett positivt sätt. 

Detta har dock en baksida då det inom dessa behandlingar har funnits personal som 

sjukskriver eller bränner ut sig i större utsträckning än inom de behandlingsformer som är mer 
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teorigrundade. Det resulterar då i en balansgång för behandlingsvården, vilket dessa behöver 

gå för att kunna erhålla de positiva resultat samt att behålla den personal som utför arbetet. 

Oavsett detta så finner Prendergast (2002) att individer som genomgår en behandling har en 

större chans att bli fri från sitt missbruk än personer som inte genomgår behandling alls eller 

erhåller ett minimalt stöd. 

I Samuelsson (2015) avhandling läggs fokus på gränsdragningar inom den svenska 

missbruksvården och uppfattningen kring olika typer av missbruk och vilka behandlingsbehov 

som är rådande. Det ligger även ett fokus på distinktionen mellan ett medicinskt och ett 

socialt perspektiv gällande missbruk (Samuelsson 2015). Det vill säga om missbruk anses 

som en kliniskt sjukdom och därmed bör främst behandlas medicinskt, genom exempelvis 

Landstingets beroendevård. Eller om det anses mer som ett socialt problem och därmed bör 

främst behandlas genom sociala stödinsatser och prevention, så som inom Socialtjänstens 

missbruksvård.  

Samuelssons (2015) avhandling bygger på flera studier där författaren exempelvis undersökt 

olika praktikers uppfattning av missbruk. Fokus har legat på olika typer av missbruk och hur 

allvarliga samhällsproblem de anses vara, hur hög risken för att skapa ett beroende är och 

sannolikheten att ta sig ur sagda missbruk med eller utan behandling. Samuelssons (2015) 

resultat påvisade att det finns stora skillnader i uppfattningar mellan olika substanser, där 

alkohol anses vara en ”medelfarlig” substans, jämfört med exempelvis tunga droger så som 

heroin vilket ansågs vara lätt att bli beroende av. Att få behandling för missbruk ansågs som 

väsentlig för att klara av att ta sig ur sagda missbruk och tron på individens egna förmåga att 

klara av detta ansågs vara låg. Samuelsson (2015) anser dock att det finns en samband mellan 

detta och just praktikernas yrkesroller samt deras förmedlande av behandling.  

I avhandlingen lyfts även en studie som kretsar kring vem individen, som har ett missbruk, är 

och betydelsen av detta kopplat till praktikernas uppfattning om hur allvarligt missbruket 

anses vara. Resultaten visade att olika substanser samt omfattning av bruk hade betydelse, 

men även individens kön, ålder och socioekonomiska bakgrund. Återigen visade resultaten att 

alkohol ansågs som en mildare substans än exempelvis kokain. Det framgår att exempelvis 

arbetsförda eller studenter ansågs ha en förmildrande problematik jämfört med arbetslösa. I 

studien framkommer det att läkare generellt ansåg att kvinnors bruk medförde en större 

problematik än mäns. Samuelsson (2015) drar av detta slutsatsen att individen som söker vård 

erhåller ett bemötande som inte endast påverkas av brukets natur och omfattning samt 

individens bakgrund och sociala status, utan av behandlaren som individen möter. Vilket i sin 

tur betyder att det för praktiker är viktigt att inse vad som kan vara grunden till deras 

uppfattningar och vilken typ av bedömningar som utfärdas. 
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3. Teoretisk referensram 

I denna del redovisas de teorier som vi har använt oss av för att analysera vår insamlade 

empiri. Vi har valt stämplingsteori för att kunna skapa en djupare förståelse för hur individen 

upplever att leva med ett alkoholmissbruk och de negativa sidor detta medför. Defining 

moments är en teori som fokuserar på vändpunkter, i detta fall specifikt kopplat till missbruk. 

Vi har använt denna teori för att förstå hur individers olika vändpunkter, i ett missbruk, kan se 

ut och vad som härleder dessa. 

3.1 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin innefattar i korta drag att regler etableras av exempelvis olika grupper eller 

inom samhällen. En individ som inte lever efter dessa regler eller bryter dem betraktas som 

opålitliga. Denna individ blir då avvikande eller utanförstående (Becker 1963).  

Becker (1963) skriver att det är möjligt att den individ som stämplas som avvikande inte ser 

sig själv som just avvikande. Det är fullt möjligt att denna individ inte har accepterat de regler 

hen döms utifrån. Således är det även möjligt att individen inte accepterar att de som dömer 

hen besitter rätten eller kompetensen att bedöma denna individs handlingar eller beteende som 

just avvikande. Becker (1963) definierar en avvikelse som att det inte är en egenskap i själva 

handlingen eller beteendet utan att den skapas i interaktionen mellan utövaren och dem som 

reagerar på den och i vilken grad eller omfattning denna reaktion är.  

Vidare beskrivs att avvikelse alltid är ett direkt resultat av initiativ. Vilket innebär att innan en 

handling eller beteende, och därmed individer eller grupper som utför dessa, kan 

karakteriseras som avvikande måste någon ha skapat regeln som ligger till premiss för denna 

avvikelse (Becker 1963). Även om handlingarna eller beteendet objektivt kan anses som 

skadligt för individen eller gruppen, i denna studies fall alkoholmissbruk, måste skadan detta 

kan medföra upptäckas och uppmärksammas. Människor måste uppfatta detta som just 

skadligt och uppleva att något bör göras. Det krävs således att någon uppmärksammar 

allmänheten inför detta och därmed ge situationen den knuff i rätt riktning som behövs för att 

något ska göras åt situationen och de människor som påverkas av den (Becker 1963).  

3.2 Defining moments 

Devine och Sparks (2014) skriver om teorin defining moments. En teori med fokus och 

ursprung i personlig förändring. Sedan urminnes tider har förändring kunnat definieras som en 

evolutionsprocess inom det egna medvetandet som resulterar i att människan kan se världen 

ur nya perspektiv. Förändring behöver dock inte ses som något långsiktigt och komplext, 

förändring kan också ske i ögonblick, ofta är dessa ögonblick kopplade till tragedier. Oavsett 

vilket tankesätt som appliceras så föreligger personlig förändring av förvirrande dilemman 

som innebär en avvikelse i ordningen i en individs liv (Devine & Sparks 2014). 

Devine och Sparks (2014) grundfråga är; Vad är det definierande ögonblicket inför en 

personlig förändring? Således är författarnas mål och/eller tanke med defining moments att 

utforska definitionen av personlig förändring och just dessa definierande ögonblick, olika steg 

i personlig förändring samt de potentiella verktyg och strategier som individer har användning 
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av i och inför dessa förändringar. Devine och Sparks (2014) använder sig av olika definitioner 

för att förklara personlig förändring, summerande; För att förändring ska kunna ske så krävs 

en miljö som tillåter individen att utöva självreflektion.  

I studien beskrivs en undersökning med individer som har ett alkoholmissbruk. I 

undersökningen var således samtliga deltagares dilemma alkoholmissbruk. Deltagarna 

upplevde sedan ett definierande ögonblick som slutligen ledde till en förändring i deras 

missbruk. En majoritet av dessa deltagare hade en religiös upplevelse i deras definierande 

ögonblick. I defining moments teorin ligger även fokus på botten, när en individ inte kan 

och/eller inte upplever det som att hen kan sjunka lägre. Detta för att det definierande 

ögonblicket, som leder till förändring, i många fall kan kopplas till just denna botten (Devine 

& Sparks 2014).  
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4. Metod 

I denna del presenteras studiens urval, respondenterna, konstruerandet av intervjuguide, 

datainsamling och analysmetod. Som följs av de forskningsetiska krav som varit aktuella och 

hur dessa hanterats samt att hur studien är kvalitetssäkrad. Vår studie är kvalitativ och har 

utförs genom sex intervjuer. Vi valde en kvalitativ metod då det är en passande 

tillvägagångssätt för att undersöka upplevelser och händelser hos individer. Genom detta är 

det en adekvat metod utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2014). Denna studie följer 

de sju stegen av en intervjuundersökning som presenteras av Kvale och Brinkmann (2014).  

4.1 Urval 

Genom denna studie så försöker vi lyfta fram en bild över motivation, vändpunkter och 

behandling av ett alkoholmissbruk. Respondenterna har valts ut genom ett strategiskt urval, 

vilket är en passande metod då meningen med ett strategiskt urval är att undersöka 

människors livshistorier utifrån ett specifikt ämne. Ett strategiskt urval syftar till att 

respondenterna väljs ut på ett sådant sätt så att de är mest passande inför studiens syfte. 

Vidare är målet med ett strategiskt urval att genom relativt få respondenter erhålla ett material 

som är så informationsrikt som möjligt. Fördelarna med ett strategiskt urval är att inte samla 

in överflödig information och att författarna tvingas reflektera kring om denna information är 

relevant (Öberg 2011). 

I en studie som har en tidsbegränsning är det inte lika viktigt hur många enheter studien 

undersöker, utan att enheterna ger bra och intressant information om ämnet som i 

förlängningen kan svara på studiens frågeställningar (Jacobsen 2012).  

De begränsningar vi fick göra var att respondenterna skulle ha genomgått en 

öppenvårdsbehandling i en gemensam kommun och varit nyktra efter sagda vård. Det finns 

inga krav på att denna vård är den enda vård som respondenternas genomgått för sitt 

alkoholmissbruk, bara att det var den senaste. En kontakt med socialtjänsten i en 

mellansvensk kommun togs och de var positivt inställda till denna studie och erbjöd lokal där 

intervjuerna kunde göras. Socialtjänsten tog sedan kontakt med individer som genomgått 

deras öppenvård för att undersöka om intresse fanns för att delta i studien. Vi uppgav nio 

olika tider under tre dagar som intervjuerna kunde utföras, detta för att ge en viss flexibilitet 

för de potentiella respondenterna. Socialtjänsten tog första kontakten för säkra att deras 

sekretess skulle bibehållas. Genom detta urval bokades sedan intervjuer med sex individer och 

dessa utfördes i socialtjänstens lokaler. Vi hade ingen förkunskap om respondenterna innan 

intervjuerna förutom namn och kön.  

4.1.1 Presentation av respondenterna 

Som ovan nämnt har samtliga respondenter genomgått en öppenvårdsbehandling för 

alkoholmissbruk som utförts via socialtjänsten den mellansvenska kommunen. 

Respondenterna kommer från olika socioekonomiska bakgrunder och uppväxter. Samtliga har 

själva ansökt om behandlingen och fått denna beviljat av sagda socialtjänst. 

Behandlingsprogrammet var ett komplett 12-stegsprogram vilket utfördes av 
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behandlingsassistenter samt genom stöd från privata sponsorer. Vissa av respondenterna har 

tidigare genomgått annan vård inom offentliga eller privata sektorn, men samtliga har avslutat 

sin vård inom detta behandlingsprogram. Nedan presenteras de sex respondenterna, namnen 

är fiktiva. 

Olof: Man, 68 år som har varit nykter i sju år. Olofs alkoholproblematik startade i 20 års 

åldern och fortsatte sedan genom livet. 

Katrin: Kvinna, 51 år som har varit nykter i sju år. Katrins alkoholproblematik startade och 

eskalerade efter en skilsmässa. 

Malin: Kvinna, 65 år som har varit nykter i två år. Malins alkoholproblematik startade när 

hon var runt trettio år. 

Björn: Man, 47 år som har varit nykter i femton månader. Björns alkoholproblematik startade 

i sena trettioårsåldern till följd av en skilsmässa. 

Lisa: Kvinna, 48 år som har varit nykter i två år. Lisas alkoholproblematik startade i 

fyrtioårsåldern till följd av en skilsmässa.  

Karl: Man, 60 år som har varit nykter i tre år. Karls alkoholproblematik startade i samband 

med en skilsmässa. 

4.2 Intervjuguide 

Innan vi utförde intervjuerna skrev vi en intervjuguide (Bilaga 1), detta för att ge oss i rollen 

som intervjuare stöd och riktlinjer. Intervjuguiden baserades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Under samtliga intervjuer användes samma intervjuguide och det gjordes 

inga ändringar i denna. Intervjuguiden skapades med studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke så att intervjuerna inte skulle hamna på fel spår. Intervjuguiden var halvstrukturerad, 

detta för att respondenterna skulle få en möjligheten att tolka frågan och därigenom ge ett 

personligare svar genom sina tankar och känslor (Kvale & Brinkmann 2014). En 

halvstrukturerad intervjuguide ger också ett stöd till intervjuaren genom följdfrågor som 

innebär att intervjun kan hålla en röd tråd.  

4.3 Datainsamling och analysmetod 

Denna studie har utförts utifrån hermeneutik, vilket syftar till att vi ska vara öppna med den 

förförståelsen som vi har gällande studiens syfte och ämne (Alvesson & Sköldberg 2007). Om 

studien är transparent med vår förförståelse samt att ett genuint intresse för ämnet presenteras, 

så bibehålls en relevans gentemot empirin. I en hermeneutisk studie ska även intervjuarna ge 

stort utrymme till respondenternas svar, detta för att få en bred empiri som kan tolkas utifrån 

helheten av intervjun (Alvesson & Sköldberg 2007). 

Våra intervjuer varade mellan 36 och 55 minuter. Intervjuerna togs upp på ljudfiler via våra 

respektive mobiltelefoner för att sedan transkriberas och anonymiseras, detta för att stärka att 

känslig information, som kan leda till identifiering av respondenterna, inte ska kunna röjas. Vi 

deltog båda under intervjuerna, men en av oss styrde intervjun medan båda kunde ställa 

följdfrågor. Detta innebar i viss mån att intervjun inte blev i ordning enligt intervjuguiden 

men respondenten kunde genom detta lättare få fram syften med deras berättelse och styra 

samtalet så att en behaglig nivå kunde hållas.  
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Vi tematiserade vår undersökning i form av syfte och forskningsfrågor, vilka presenterats i 

tidigare kapitel. Planering av studien har utförts genom inläsning av ämnet, detta primärt 

genom tidigare forskning men även genom att erhålla information av missbrukshandläggare 

inom socialtjänsten för att få information om hur en missbruksvård kan se ut i praktiken. Vi 

har även övervägt etiska frågor som tenderade att uppkomma innan, under och efter 

intervjuerna och presenterar dessa nedan under etiska överväganden. Som ovan nämnt har vi 

har utfört denna studie utifrån hermeneutiken detta genom att vi har försökt att ha minimalt 

med förutfattade meningar, specifikt innan utförd analys (Alvesson & Sköldberg 2007). 

Vårt insamlade resultat analyserades med en innehållsanalys (Jacobsen 2007). Detta innebär 

att de svar vi fick av våra respondenter kategoriserades i ett antal olika teman som valt att löst 

koppa till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vilket görs för att enklare finna samband 

mellan våra respondenter och för att jämföra den information de bidragit med. Metoden är 

induktiv och syftet med detta är att inte skapa teman eller kategorier i förhand. Vi har delvis 

redan styrt detta genom det syfte vi formulerat, vi anser dock att detta inte är ett hinder för 

studien då vi är och har varit öppna inför vad den insamlade empirin visar. Jacobsen (2007) 

skriver att under en halvstrukturerad intervju framkommer det alltid information som inte 

varit förväntad av respondenten. Vid dessa tillfällena gjorde vi om kategorierna så att 

analysen kunde utföras på korrekt sätt och att ingen vital information blev utlämnad. Ett 

kodningsschema skapades (Tabell 1) för att lättare skapa en överblick inför det insamlade 

materialet. Råmaterialet placerades in i dessa kategorierna som sedan matchades med andra 

snarlika kategorier. Detta utfördes i flera steg tills det skapades fyra teman, vilka var; 

Konsekvenser, Motivation, Vändpunkter och Vården. Underkategorier behölls för att lättare 

strukturera en text som är narrativ och lättläst. I en innehållsanalys är det vanligt att använda 

citat i både resultat- och analysdelen (Jacobsen 2007). Vi valde att följa detta för att kunna se 

individen bakom historien samt ge oss mer stöd vid presentationen av intervjuerna genom att 

vi analyserar det som har respondenterna uppgett och inte vad som antas ligga bakom 

uttalandet.  

Tabell 1. Sammanställning av teman Motivation och Konsekvenser samt de kategorier och 

underkategorier som dessa baserats på. 

Tema Motivation 

Kategori Stöd Insikt 

Underkategori Familj Vård Missbruk 

Tema Konsekvenser 

Kategori Hälsa Socialt Ekonomi 

Underkategori Fysiskt Psykiskt Familj  Vänner  
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4.5 Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskaps rådets (2002) forskningsetiska krav efterföljts.  

Det första kravet om information till respondenterna, som är involverade i vår studie, följdes 

genom att vi var öppna med studiens syfte, detta konkretiserade vi genom att respondenterna 

fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 2). Respondenterna blev upplysta om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill utan anledning eller 

uppföljningsfrågor från oss.  

Gällande samtyckeskravet för våra respondenter såg vi inte det som ett hinder då samtliga 

individer som vi intervjuade var över 18 år och därigenom behövs inget samtycke från 

vårdnadshavare. Samt att ingen av respondenterna längre var aktiva inom vården utan 

agerande som privatpersoner i vår studie. Vi hade även ett muntligt samtycke från 

socialtjänsten i den kommunen där intervjuerna utfördes, i vilket det framgick att de inte 

motsatte sig syftet med denna studie. Vi skrev en samtyckesblankett (Bilaga 3) som samtliga 

av respondenterna skrev under innan intervjuerna påbörjades. 

All information som inhämtades från våra intervjuer hanterades konfidentiellt. Det är endast 

vi själva som har haft tillgång till det transkriberade materialet och ljudfilerna, vilka 

intervjuerna är inspelade på. Respondenterna har sedan avidentifieras och getts fiktiva namn, 

detta för att skapa en större mänsklighet och inte referera till dessa som intervjuperson 1 etc. 

Efter att denna studie är avslutat och inlämnad planerar vi att radera ljudfilerna och det 

transkriberade materialet.  

Den information som vi fått tillgång till kommer enbart att användas till denna studie. 

Personlig information kommer ej säljas eller användas för kommersiellt bruk av oss, 

utomstående eller annan juridisk person. Uppgifterna och informationen som respondenterna 

bidrog med vid intervjutillfällena kommer ej kunna användas till beslut eller åtgärder som 

påverkar den enskilde.  

4.6 Kvalitetssäkring 

4.6.1 Reliabilitet 

I en kvalitativ studie avser reliabiliteten om studien kan replikeras med samma resultat utav 

andra observatörer och respondenter (Silverman 2008). Detta är svårt att avgöra i en kvalitativ 

studie då det i regel är färre respondenter och bygger mer på personliga upplevelser, fenomen 

och känslor. Då vårt urval var specifikt genom respondenter som genomgått samma 

behandlingstyp samt lever ett liknande liv efter att behandlingen är utförd anser vi att det med 

liknande premisser skulle gå att replikera våra resultat. Vi är medvetna om att studien 

fokuserar på personliga händelser och känslor i de liv som våra respondenter har levt, och att 

detta kan påverka reliabiliteten negativt. 

En aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten på ett negativt sätt är intervjuareffekten 

(Jacobsen 2008), i den mån att vi båda varit närvarande under samtliga intervjuer. Detta 

innebär att respondenterna är observerade från flera håll och kan ha svarat på frågorna utifrån 
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vad de tror att vi som intervjuare vill höra. Vi ser detta inte som en hinder då behandlingen 

som alla respondenterna har gått igenom är ett 12-stegsprogram som yrkar för att vara öppna 

med sina liv och upplevelser (Anonyma alkoholister [AA] 2012). Vi tog även hänsyn till att 

skapa en intervjumiljö som är byggd på att skapa trygghet för respondenterna så att de inte 

skulle kunna påverkas negativt.  

4.6.2 Validitet 

Validitet fokuserar på om studien har undersökt vad den var avsedd att undersöka (Silverman 

2008). Det innefattar även om endast relevant information utifrån resultat och tidigare 

forskning har använts i studien. De källor som vi har använt oss av är valda utifrån studiens 

syfte, vissa av dessa är äldre men det påverkar nödvändigt vis inte studiens kvalitet sett ur ett 

socialt perspektiv. Vi har enbart valt artiklar som är under 15 år gamla och som har en direkt 

koppling till vårt syfte. Utifrån att vi själva inte har kontaktat våra respondenter, vilket gjordes 

av den berörda socialtjänsten, innebär detta att vi inte har haft någon förkunskap om dessa 

respondenter. Gällande de citat vi valt att använda så valde vi att skriva ut dem i korrekt språk 

istället för det alternativa talspråket. Detta varken stärker eller försämrar validiteten utan 

riktas istället till att studien ska bli mer läsvänlig samt att de som tar del av den ska på ett 

enkelt sätt uppfatta vad respondenterna sagt (Kvale & Brinkmann 2014). Det respondenterna 

menar blir då i viss mån en tolkning från vår sida då vi tagit del av den kompletta kontexten 

vilket citatet härleds från. Då vår studie är fokuserad på erfarenhet och upplevelser innebär det 

en svårighet att ifrågasätta de svar vi fått av våra respondenter, vilka ligger till grund för vårt 

resultat (Kvale & Brinkmann 2014). Vi förklarar ovan hur vi har valt att analysera vår empiri 

och således var vårt mål att vara transparenta, detta för att stärka validiteten i studien. Vi har 

även uppgett hur vi har konstruerat vår intervjuguide (Bilaga 1) för på liknande sätt stärka 

validiteten. 

4.6.3 Generalisering 

Om denna studie är generaliserbar går inte att bedöma då vi har använt ett begränsat urval 

samt vår valda metod. Jacobsen (2007) beskriver att kvalitativa studier i regel inte går att 

generalisera då de ser till en mindre del av befolkningen och främst deras personliga 

upplevelser. 
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5. Resultat 

I denna del presenteras resultatet och bearbetningen av vår insamlande empiri, detta baseras 

på vårt syfte och våra frågeställningar. Resultatet är uppdelat i fyra teman; Konsekvenser, 

motivation, vändpunkter och vården. Resultatet är sedan presenterat i löpande text, alla citat 

är hämtade från vår empiri.  

5.1 Konsekvenser 

Under denna rubrik presenteras de konsekvenser ett alkoholmissbruk har resulterat i för 

respondenterna. Konsekvenserna har delats upp i två kategorier; Familj och socialt och Hälsa. 

5.1.1 Hälsa 

Flera av respondenterna uttryckte att deras alkoholmissbruk har påverkat deras fysiska hälsa 

på ett negativt sätt. Karl berättade att han vid ett tillfälle legat medvetslös i sitt hem i två dygn 

till följd av alkoholkonsumtion. I dagsläget har Karl erhållit en insikt över att om han skulle 

ha fortsatt att dricka på ett liknande sätt skulle han inte levt idag. Olof berättade en liknande 

historia om att han inte längre klarade av att ta hand om sina fysiska behov själv. 

Då fick jag ringa så de fick hämta mig och köra mig till akuten. 

För då var jag så dålig så jag kom inte upp ur fåtöljen jag satt i 

med egen maskin. (Olof) 

Detta skedde till följd av att Olof hade flyttat till en mindre ort vilket var ett försök att komma 

ifrån missbruket, men gav motsatt effekt. Olofs alkoholkonsumtion eskalerade och det 

påverkade hans tolerans på en såpass hög nivå att han inte kände sig berusad oavsett hur 

mycket han drack. Olof uppgav att han gjort en uppskattning att han någon dag hade fyra i 

alkoholpromille, utan att känna sig påverkad, dock orkade inte kroppen mer. 

Det fysiska är bara en del av hur alkoholen har påverkat respondenterna. En större del är hur 

den har påverkat respondenternas psykiska hälsa. Katrin berättade att hon tidigare har haft 

problem med sitt psykiska mående och att det blev värre under tiden hon drack. Hon berättade 

om att hålla uppe en mask för allmänheten, vilket med tiden blev svårare att upprätthålla då 

hon upplevde en bristande kontroll när hon drack. Katrin berättade om hur rädd hon var för att 

hennes alkoholproblematik skulle bli påkommen. Hon var även skeptiskt till att ansöka om 

hjälp då det skulle innebära att hon var tvungen att göra det genom socialtjänsten och att hon 

då riskerar att träffa kunder från sitt arbete i deras lokaler. Hon uttryckte en rädsla över att inte 

bli beviljad vården på grund av att hon inte hade druckit nog länge eller nog mycket. Malin 

berättade att hon löste alla sina problem genom att ta till flaskan. 

Man tar till flaskan för allt. Är det någonting som är jobbigt då 

dricker man, för att döva lite grann istället för att se på det med 

nyktra ögon för då kan man ju ofta lösa saker och ting, men när 

man dricker så blir ingenting av någonting. (Malin) 

Hon berättade även att manipulation inför sig själv var en stor del av hennes liv under 

perioden hon drack. Genom att intala sig själv att hennes problematik inte var så omfattande 

så försökte hon slippa det obehag som uppstår vid ett missbruk. Trots denna 
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försvarsmekanism kom hon inte från den ångest som uppstod och anser idag att detta liv var 

ovärdigt. Olof berättade att han hade kommit såpass djupt i missbruket att han inte orkade 

längre, varken fysiskt eller psykiskt. Han är övertygad att om han inte skulle ha kommit in i 

vården så skulle han inte levt idag. 

Jag kunde inte fortsätta längre, jag höll på att supa ihjäl mig, 

det var på det viset. Och har jag inte kommit in i behandlingen 

så hade jag inte levt idag, då hade jag supit ihjäl mig, det är jag 

helt övertygad om. Kroppen var helt slut, psyket med. Hade jag 

inte supit ihjäl mig, hade jag tagit livet av mig. (Olof) 

Olof berättade även om att det aldrig är tyst i huvudet på en missbrukare, att de bär på en 

ångest som de försöker tysta genom att dricka eller använda andra medel. Under den sista 

tiden av Olofs missbruk kunde han inte tysta den inre rösten, oavsett hur mycket han drack.  

Karl förklarade att han hamnade i en ond cirkel gällande alkohol. Vilket innebar att han drack 

för att han inte mådde bra och en stor anledning till hans psykiska ohälsa var på grund av att 

han drack. Detta resulterade i att han hamnade i en nedåtspiral tills, som han uttryckte det, 

botten var nådd. Även Lisa berättade om en ond cirkel. Hon uppgav att hon på olika sätt ofta 

försökte vara bättre än individer i hennes närhet. Om någon hade tagit med pepparkakor till 

personalrummet så kände hon sig manad att ta med ett pepparkakshus. Det samma gällde 

hennes hem. Hon aldrig var nöjd med sin insats. Lisa menade att detta var en stor del i varför 

hennes missbruk förvärrades.  

Hela tiden skulle jag vara bäst. Bra, bättre och ännu bättre. 

Superkvinnan. Det förstår ni, det höll inte....det blev för mycket, 

hela tiden. För jag ställde sådana krav. Jag orkade inte hantera 

det. (Lisa) 

Björn uppgav att han lider av manodepressivitet vilket resulterade i att han hade perioder då 

han inte kunde träffa människor utan att få ångestattacker. Björn uttryckte att detta kan vara 

en del i problematiken som alkoholen skapat eller möjligtvis förvärrat. Vissa dagar var det 

såpass illa att Björn inte klarade av att gå och handla själv utan en familjemedlem fick göra 

det.  

5.1.2 Familj och socialt 

Samtliga respondenter var överens om att ett alkoholmissbruk inte bara påverkar individerna 

utan även dennes familj och vänner. Nedan presenteras vilka konsekvenser som har 

förekommit i respondenternas sociala och familjeliv. 

Karl berättade att han fick lämna sitt arbete på grund av sitt drickande då personalchefen 

upptäckt att Karl var berusad under arbetstid. Detta var bidragande till Karls nedåtspiral och 

han började dricka dagligen. Karls barn försökte motivera honom till att sluta dricka, något 

han själv önskade, men utan framgång. Vilket resulterade i att hans barn var på väg att säga 

upp kontakten med honom innan han sökte vård. Karl uppgav att hans vänner däremot inte 

hade märkt av hans missbruk, då han oftast var hemma själv när han drack. Detta resulterade i 

en social isolation som i sin tur ledde till att Karl drack mer. 
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För Katrin, som tidigare nämnt försökt att hålla en mask uppe för sin familj och vänner, 

resulterade missbruket i att hon på fester avvek tidigt för att inte uppvisa den nivå och takt 

som hon vanligtvis drack i. Katrin uppgav att hennes alkoholkonsumtion påverkade hennes 

arbete genom att hon alltid kom dit bakfull, men hon aldrig drack under arbetstid. Arbetet 

hade blivit en transportsträcka för att komma hem och dricka, något som hon hela tiden sade 

till sig själv inte skulle hända dagen efter. Hennes alkoholkonsumtion hade gått över till ett 

krav då hon inte kunde föreställa sig en kväll där hon inte skulle dricka. Katrin uppgav även 

att hon inte längre hade något socialt liv, då det enda hon ville göra vara hemma och dricka. 

Katrins familj blev lidande genom att hon inte orkade att sina barn hos sig.  

Jag aldrig orkade titta mig själv i spegeln för jag orkade inte se 

ögonen, de två svarta hålen, ha ständigt dåligt samvete för jag 

inte var med barnen, att jag inte var med familjen. Jag ville inte 

det, jag fattade det inte, vad var det för fel när jag inte kunde 

välja bort vinet för dom? Sitta ständigt halvfull och planera 

saker att göra med dom och jag gjorde aldrig något av det. 

(Katrin) 

Även Malin uttryckte att hon isolerade sig gällande missbruket. En konsekvens av Malins 

alkoholkonsumtion var att hon missade ett barnbarns födelse som resultat av att hon hade fest 

hemma och inte hörde när telefonen ringde. Malin uppgav att detta innebar en stor ångest. 

Malin planerade hela sitt liv kring alkoholen och när det var som värst så var hon alltid 

tvungen att ha alkohol hemma och kunde sällan köra bil på grund av berusning. Isoleringen 

blev total, då hon inte orkade umgås med varken sina barn eller barnbarn. 

Lisa berättade att hennes arbete var i riskzonen på grund av alkohol och om hon inte hade 

lyckats bli nykter skulle hon inte ha sitt arbete kvar. Detta då hon vid flera tillfällen varit 

berusad under arbetstid vilket hennes chef hade uppmärksammat, i förlängningen ledde detta 

till något positivt då Lisa fick stöd av chefen för att ansöka om vård och ta ett första steg mot 

en förändring. Även Lisas familj hade reagerat på hennes alkoholkonsumtion, då hon vissa 

dagar drack till frukosten. Lisa uppgav att familjen gav henne mycket kritik för att hon helst 

ville vara själv och dricka. Familjen försökte att inte ge henne utrymme till detta.  

Då ville jag ju inte dricka ihop med någon, då ville jag vara 

själv. För vem sitter och dricker på en tisdags morgon… Det 

fanns ju några som jag drogs till, jag drogs ju ifrån mina som 

skulle vara bra för mig, som var nyktra. Dom drog jag mig 

ifrån, jag ville ju inte umgås med dom. Och dom inte med mig 

heller då… Dom störde ju mig i mitt beteende, man vill ju 

umgås med likasinnade. (Lisa) 

Som för flera av respondenterna var det Björns omgivning som insåg hans problematik först. 

Björn berättade att han aldrig gick till arbetet berusad, men att han som konsekvens av 

alkohol inte gick dit alls. Detta resulterade i tillsägelser från chefen. Björn upplever att det 

finns en stor dryckeskultur inom tung industri, i vilken han varit verksam. När Björns 

omgivning visade oro för hans alkoholkonsumtion distanserade han sig från dem och drack 

mer. 
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Så det blev ju att man drack fel tider. När dom började på att 

gnälla, blev jag tvärtom, blev det ännu värre. (Björn) 

Björns upplevde en problematik inför sociala situationer vilket han hanterade genom att 

dricka för att exempelvis orka med att ha telefonkontakt med olika myndigheter. Björn 

uppgav att han var osäker om detta berodde på hans manodepressivitet, men att det var värre 

under de perioderna då han drack. Olof uttryckte en kraftig ångest gällande hans familj. Då 

Olofs missbruk hade fortlöpt under en längre tid, än de andra respondenterna, så missade Olof 

sina barn och barnbarns uppväxter.  

Men jag ju missat hela deras uppväxt, det har jag gjort. Det var 

väldigt sällan jag kom iväg på något, barnkalas eller 

någonting. Sen det är spriten gick i första hand. (Olof) 

De personer som Olof drog sig till under sin missbruksperiod var enbart andra som hade 

samma alkoholvanor. Gamla arbetskamrater och vänner försvann successivt. Slutligen är 

ekonomi en del som påverkas negativt av ett missbruk. Två av respondenterna genomgår 

skuldsanering. Andra respondenter uttryckte en lycka över att de klarat sig undan liknande 

procedurer, då de antingen har fått hjälp av familj eller det sociala skyddsnätet, som kunde 

fånga upp dem i tid. 

5.2 Motivation 

Vårt insamlade material visar att motivation har varit en gemensam faktor för att ta sig ur ett 

alkoholmissbruk samt att fortsätta leva nyktert. Nedan presenteras olika typer av motivation, 

dess konsekvenser och tillfällen när motivation varit bristfällig. Detta genom tre kategorier; 

Extern motivation, Intern motivation och Anti-motivation. 

5.2.1 Extern motivation 

Samtliga av respondenterna uppgav att de upplevt en extern motivation i form av stöd från 

familj, vänner och kollegor. Karl berättade att han kände ett stöd från sina tre barn, som ovan 

nämnt var på väg att säga upp kontakten med honom, men under hans väg till nykterhet fanns 

där för honom. Karl berättade vidare att han idag har en god kontakt med sina barn och att de 

känner fullt förtroende för honom. Även flera andra respondenter uppgav att relationerna till 

familjen tog skada under perioden då de drack, men att familjen ändå var stöttande när de 

bestämt sig för att bli nyktra. Björn uppgav att hans son blev väldigt glad när han blev nykter 

men att hans dotter fortfarande känner agg gentemot honom. Något som är en gemensam 

faktor för respondenterna är att de anser att det är viktigt att vara ärliga med sin 

alkoholproblematik för att kunna erhålla hjälp och stöttning av familjen och även vården. 

Respondenterna uppgav att de tidigare försökt att dölja att de drack. Björn uppgav att han 

kände ett stort stöd från sina nära. 

Oj ja. Det var många, många arbetskamrater och jaktkamrater 

och jag hade fantastiskt stöd. Många som tyckt jag druckit för 

mycket, men inte sagt någonting, som… Jag har hela tiden varit 

väldigt öppen med att jag är en nykter alkoholist, det är inget 

att hymla med så jag talar om det som det är. Så jag har haft 
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väldigt mycket stöttning och så… Så det har varit jävligt bra. 

(Björn) 

Respondenterna berättade att familj och kollegor även fungerat som ett stöd efter att de blivit 

nyktra och att om de känt ett behov av att dricka eller behövt tala med någon så har de alltid 

villiga människor omkring sig. Respondenterna beskrev även att de upplevt ett stöd från 

vården, specifikt från de verksamma terapeuterna. En terapeut figurerade i flertal av 

intervjuerna, respondenterna har mycket goda erfarenheter av sagda terapeut och funnit ett 

stort stöd i hens behandling. Denna terapeut har själv haft en alkoholproblematik och det 

fungerade som en trygghet då hen har en större förståelse och personliga erfarenheter av 

missbruk. 

Jo, det var jättebra att ha honom som stöd. Han var väldigt 

pushande och pådrivande, för började en liksom att slappna av 

där och ta det lite lugnt, kanske dricka kaffe eller prata. Nej, 

fortsätt att jobba med stegen här nu, kör på. Vi vill se resultat 

här nu. (Karl) 

Respondenterna berättade hur deras liv ser ut idag när de lever i nykterhet och den motivation 

de finner i detta. Björn berättade om sitt stora jaktintresse och att när han blivit nykter har 

åsidosatt mycket mer tid åt detta i form av exempelvis jaktresor, vilket under perioden då han 

drack inte gjorde i samma utsträckning. Lisa berättade hur hon idag endast arbetar kvällar då 

hon mår bäst av detta, trots att det innebär mindre tid med familjen. Vilket är något 

återkommande för samtliga respondenter, att de försöker planera sina liv för att gynna sitt 

egna välmående, något de under sina dryckesperioder inte alltid gjort. Tre av respondenterna 

beskrev hur de, i förhoppningen att bli nyktra, valde att äta Antabus. Katrin insåg att hon inte 

kunde låta bli att dricka och därför bestämde sig för att pröva Antabus. Lisa beskrev ett 

liknande scenario, hon ansåg dock att Antabus inte hjälper utan endast resulterar i att det blir 

fysiskt svårt att dricka alkohol, men att hon valde detta då vården kräver att individen är 

nykter innan påbörjad behandling.  

5.2.2 Intern motivation 

Den interna motivationen syftar till respondenternas olika inneboende strategier och 

förhållningssätt. Det framgick att exempelvis gränssättning fungerade som en motivation för 

att leva nyktert. Karl beskrev hur han idag har nolltolerans gällande alkohol och att han 

varken köper cider i matvaruaffärer eller alkoholfri öl, då han är orolig inför vart det kan leda.  

Jag har nolltolerans, för att börjar jag att tulla på den här 

gränsen då är jag säker på att då sitter jag i kletet igen och det 

vill jag absolut inte göra, för det vore… Det vore döden för 

mig… Vore det. (Karl) 

Katrin berättade om att det som motiverade henne var att hon upplevde det behaglig att känna 

ett ansvar för det egna livet. Hon kände en oro för om hon började slarva med detta så kunde 

konsekvensen bli att hon föll in i tidigare destruktiva mönster. Lisa uppgav att hon tidigare 

ofta kände sig tvingad att ställa upp för omgivningen även om hon egentligen ville göra något 

annat, vilket resulterade i att hon då drack mer då hon upplevde tvånget som en oärlighet 

gentemot sig själv. Idag försöker hon att leva mindre kravlöst och därmed mer ärligt. Björn 
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beskrev att om han någon gång får impulser till att dricka så brukar han spela upp en film i sitt 

huvud innehållande det negativa som alkoholen medför. Karl berättade om en prövning inför 

sitt missbruk. Han hittade två vinkartonger hemma som han antog var tomma, vilket de visade 

sig inte vara. Han hällde ut dem i diskhon. Karl beskrev att han aldrig ens behövde fundera på 

om han skulle dricka vinet. Detta ansåg han vara ett bevis på att han var på rätt väg och att 

han i det ögonblicket kände sig stark. 

Som ovan nämnt uppgav respondenterna att de finner en motivation i det nyktra livet och att 

de mår väldigt bra idag jämfört med när de levde i missbruket. Malin beskrev sitt nya liv som 

något verkligt och att hon vill känna delaktighet istället för att använda alkohol som en flykt. 

För att jag tycker om det livet, det verkliga livet. Det är det jag 

vill leva i, ta livet som det kommer och vara delaktigt i det, inte 

bedöva mig och vägra saker och ting som de är för det gör man 

ju när man dricker, man bedövar sig när det är något otrevligt 

som hände, så man slipper känna. (Malin) 

Björn beskrev att han aldrig mått så bra som han gör idag trots att han precis blivit arbetslös. 

Han finner inte någon idé i att oroa sig i dagsläget utan tar i tu med problemen när de 

uppkommer. Lisa berättade att hon motiveras av att behålla det livet hon lever idag, tidigare 

hade hon svårt att identifiera sig som alkoholist och vill inte tillbaks till det livet och de 

konsekvenser som det medför. 

Men det var nog att jag verkligen inte kände igen mig i att vara 

alkoholist. Och sedan att jag hade, ja för barnen. Barnen 

sporrade mig ju väldigt till att vara nykter, det gjorde dom. För 

att han orkade ju inte med det. Han sa att jag vill inte, dricker 

du så kommer inte jag, punkt. Och han är inte det som krusar 

liksom, så är det bara… (Lisa) 

Respondenterna berättade om hur de funnit en motivation till förändring i det vårdprogram de 

genomgått och att det bidragit med strategier för att ta sig ur ett missbruk. Samtliga av 

respondenterna har genomgått ett 12-stegsprogram som innefattar att individen ska lämna 

över sina problem till en högre makt, då de själva är maktlösa inför sitt missbruk. Olof 

beskriver att han hela sitt liv trott att det finns något större som styr och att han är övertygad 

om att denna högre makt har hjälpt honom att ta sig ur missbruket. Malin beskrev att hon var 

väldigt lycklig över att ha kommit in i vården och att när behandlingen lyckades så förelåg 

detta av att hon arbetade grundligt med de olika stegen och att hon var ärlig i sin behandling. 

Karl berättade att han efter vården såg till att ta vara på varje tillfälle som gavs, att han insåg 

att han måste vara öppen, vilket resulterade i att han fick praktik och i förlängningen ett fast 

arbete.  

5.2.3 Anti-motivation 

Anti-motivation syftar till när respondenterna beskrivit att de har haft svårt att finna 

motivation. Lisa berättade om hur hon upplevde det som att hon inte hade något val och var 

därför tvungen att dricka.  
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Jag skulle in på affären och köpa mig, jag kommer inte ihåg nu 

var det var. Men låt oss säga att det var bröd, pålägg, kattmat 

och cigaretter eller något kanske. Går ut och har ett sexpack i 

handen, jag tar sexpacket på hyllan men jag är inte medveten 

om det. Jag går till kassan jag har ju valet att fortfarande inte 

betala den, jag har fortfarande valet att inte ta med den ut ur 

affären jag har fortfarande valet att slänga den i papperskorgen 

och jag har fortfarande valet att inte öppna burken och dricka 

den. Men det känns inte som det valet fanns. Det finns inte… 

(Lisa) 

Björn berättade att han är orolig inför om han skulle få en manisk period då han inte riktigt är 

medveten om vad han under dessa gör. Han beskrev en tidigare sådan period som skedde då 

han drack och hur den resulterade i negativa ekonomiska konsekvenser. Karl berättade om en 

händelse då han gått påverkad till behandlingen och att han då blev avstängt. Karl beskrev sin 

kritiska syn på detta. Han hade vid denna tid inte något direkt skyddsnät och han ansåg att 

som resultat blir motivationen lidande och missbruket då kan eskalera.  

Vissa av respondenterna berättade att de under en nykter period tagit ett återfall, vilket 

innebär att de har börjat dricka igen. Samtliga av dessa respondenter har dock uppgett att de 

inte tagit ett återfall efter de genomgått hela 12-stegsprogrammet. Utan att de som börjat 

dricka efter en nykter period gjort detta när de slutat dricka på eget bevåg eller inte slutförd 

vården. Malin berättade att hon varit aktiv inom vården i ett och ett halvt år men sedan tog ett 

återfall och uppger att hon då drack i princip varje dag i ett och ett halvt år. Lisa beskrev en 

period då hon varit aktiv inom vården och därmed nykter men sedan blev sjuk vilket 

resulterade i att hon var tillbaks i liknande dryckesvanor som tidigare. Karl berättade att han 

som konsekvens av sitt missbruk blev inlagd på beroendecentrum. Han blev utskriven för att 

fira jul med familjen och var under denna tid nykter för att sedan ta ett återfall. Karl beskrev 

att han ansåg att om han fick åka till ett behandlingshem direkt från beroendecentrum så 

kanske han inte hade tagit återfallet.  

Och alltså, blir du inlagd på beroendecentrum så ska du gå 

direkt därifrån in i ett behandlingshem, du ska inte skickas 

hem… Beroendecentrum, behandlingshem. Då tror jag att jag 

hade fixat det, men jag blev hemskickad och hade inget jobb, 

ingenting… Då stöp det… Så det tror jag absolut är den bästa 

metoden. Ifrån beroendecentrum, om det är så illa att du måste 

vara där, och sedan till ett behandlingshem. (Karl) 

Olof beskrev hur han under flera perioder bestämt sig för att sluta dricka och haft uppehåll i 

några veckor. Han upplevde att fungerade bra en tid, men att han alltid återföll i tidigare 

mönster. Björn berättade att han slutat dricka ett flertal gånger och haft nästan ett års uppehåll 

vid två tillfällen. Han beskrev att han upplevde det som att problemen med alkohol möjligtvis 

var borta och prövade att dricka igen, men att han fort föll in i tidigare alkoholvanor. Björn 

ansåg att det är enormt svårt att sluta dricka på eget bevåg utan att få hjälp av vården. 
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Skojar du eller… Det, jag skulle vilja påstå att det går inte. Det 

enda du orkar göra är att få ett uppehåll, sedan så hur länge 

uppehåll, du får inget liv liksom. Utan du går så, knogarna… 

Det är ju som att gå hungrig och vänta tills/…/inte äta idag. 

Det är den känslan hela tiden. (Björn) 

Flertalet av respondenterna talade om liknande erfarenheter kring denna svårighet att avsluta 

ett missbruk och att en god vård är en nödvändighet och förutsättning för att kunna ta sig ur 

sagda missbruk och inte endast ha ett uppehåll.  

5.3 Vändpunkter 

Vändpunkter syftar till de insikter, hädelser och tidpunkter som har resulterat i att 

respondenterna fått en förändring inför sitt missbruk. Denna vändning har varit ett första steg 

på vägen mot att söka vård. Vändpunkter syftar även till när respondenterna har känt en 

förändring inom vården och därmed blivit mer mottagliga inför den. Detta presenteras genom 

tre kategorier; Uppenbara vändpunkter, Underliggande vändpunkter och Insikter kring 

missbruk och vård. 

5.3.1 Uppenbara vändpunkter 

Respondenterna har berättat om olika händelser som lett till att det uppstått en känsla av att de 

måste få en förändring i sina levnadssätt. Några av respondenterna uppgav att en vändpunkt 

haft sin grund i nedsatt fysisk och psykisk hälsa. Karl berättade att han var vid så pass dålig 

hälsa, när han kom i kontakt med vården, att han fick använda rullator som ett resultat av 

alkohol.  

Det var jättebra, det var det som var räddningen för mig… 

Först och främst för jag var så sjuk när jag kom dit så jag 

kunde ju inte gå själv, jag var tvungen att använda rullator, 

kunde ju inte gå i en trappa. Alltså jag var döende när jag kom 

dit. (Karl) 

Lisa berättade om att hon kände ett behov av att bli nykter för att hon inte orkade med att ta 

hand om vardagen, då dottern exempelvis fick betala hennes räkningar. Lisa beskrev att hon 

inte brydde sig om något att hon ansåg att allt var alla andras fel. Björn uppgav att han 

upplevde en vändning i form av påtryckning från en nära vän som själv hade genomgått 

missbruksvård. Han berättade att vännen hade haft ett långt samtal med honom. Vid detta 

tillfälle var Björn i tankebanorna att ta livet att sig med alkohol, men inte lyckades och tänkte 

att han då var tvungen att bli nykter. I samband med detta började Björn sedan trappa ner sitt 

drickande. Han skrev in sig i missbruksvården efter att ha gjort ett studiebesök tillsammans 

med sin vän.  

Ja, för jag slutade direkt, eller direkt ska jag väl inte säga, men 

jag trappade ner efter den dagen då jag och /…/hade pratat. 

För då insåg jag väl att det var dags och så ville jag inte göra 

/…/ besviken heller, så då trappade jag ner och slutade. (Björn) 
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Som tidigare nämnt uppgav Olof att han inte lägre kunde ta hand om sina fysiska behov och 

att det till slut resulterade i att han fick bli körd till akuten. Olof beskrev att missbruket måste 

nå en gräns och att han vid detta tillfälle nått botten. Han menade att det inte finns någon som 

kan tvinga en alkoholist att bli nykter utan det måste ske av den egna viljan.  

5.3.2 Underliggande vändpunkter 

Underliggande vändpunkter syftar främst till händelser och attityder som exempelvis inte lett 

till en direkt förändring men som varit relevanta i processen som lett denna. Flertalet av 

respondenterna har uppgett att de känt en orkeslöshet inför det liv de levde och att det var en 

faktor till att de valde att söka vård. Lisa berättade om att den initiala positiva känslan hon fått 

av alkohol aldrig återvände under missbruksperioden och att hon till stor del drack på grund 

av en stor oro för abstinens. 

Jag kan inte ens säga att jag drack för jag mådde dåligt, utan 

jag var rädd för abstinensen också. Så att, nej, det var en 

livsstil på något sätt. Och sen när den där känslan som jag 

uppnådde där för, ja, där i början av den där fyra års perioden. 

Den kom ju aldrig mer, det gick ju aldrig att uppnå den lyckan 

och lugnet som en upplevde då när jag drack. (Lisa) 

Lisa berättade om den oron hon kände inför abstinensen var lika stark när hon skulle påbörja 

vården och att hon drack hela vägen på väg till beroendecentrum som var hennes första 

instans. Karl beskrev hur han dolt sitt missbruk för omgivningen och att han under behandling 

ansåg han hans vändpunkt kom när han insåg att han blev friskare och piggare. När han sedan 

lämnade vården så regerade omgivningen på hur kry han verkade vara. Andra respondenter 

berättade även om de vändpunkter de fått i vården, där några till en början hade svårt att 

anpassa sig och vara mottagliga inför den. Lisa berättade att hon initialt hade svårt att ta in 12-

tegsprogrammet men att polletten efter en tid föll ner. Hon beskrev att hon inte riktigt visste 

vad det berodde på, om det var att hon hade tagit del av programmet flera gånger eller 

möjligen att hon kapitulerade inför det. Lisa beskrev även att hon tvivlade på sin förmåga att 

klara av programmet och inledande ville åka till behandlingshem, men att det inte var en 

möjlighet och att hon då till slut blev mottaglig och tog stegen var för sig vilket fick ett 

positivt resultat. 

Malin berättade om liknande erfarenheter då hennes personliga förhållande bröts när hon var 

inom vården. Hon upplevde detta som väldigt påfrestande och ansåg att hon förmodligen hade 

druckit om hon inte varit i behandling. Malin berättar vidare om den trygghet hon kände hos 

behandlarna och att hon fann en vändpunkt i bildterapi. Genom detta upplevde hon en stor 

befrielse som ledde till att hon fick ny motivation inför behandlingen. 

Men faktiskt där fick jag där hände det någonting med mig så 

jag blev de bara brast, jag grät och grät och grät och grät och 

de blev vändpunkten i det här med de här tråkiga destruktiva 

med de här för att håla det rätt, det var precis som allt släppte 

och jag kunde gå vidare igen i behandlingen på ett positivt sätt. 

(Malin) 
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Som tidigare nämnt involverar 12-tegsprogrammet en acceptans av en högre makt. Några av 

respondenterna uppgav att de till en början var skeptiska till detta. Då denna högre makt för 

allmänheten ofta är förknippad med Gud. Björn berättade att han insett det dock inte har något 

med religion att utan att Gud endast är ett samlingsnamn. Han beskriver att alla alkoholister 

har försökt att sluta dricka, men om detta inte fungerar så måste de överge sig till en högre 

makt. Björn beskrev att man egentligen bara lurar huvudet, men att det fungerar och att den 

makten man lämnar över detta till kan vara vad som helst bara det är relevant för den egna 

individen. Katrin beskriver att även hon upplevde något liknande och att frikopplingen från 

just religion var en vändpunkt i vården för henne. 

Och det som vändpunkten var att jag vågade tro att annan ting 

för det var förklarat det behöver inte vara Gud utan det kan 

vara en kraft som är större än mig själv. Och det som gjorde att 

jag vågade det var att jag behövde inte bli religiös, det var 

befriande att det hade inget att göra med religion. (Katrin) 

Karl berättade att han upplevde en vändning på det behandlingshem han initialt var inlagt på. 

I samtal med en av terapeuterna fick han rekommendationen att han ska lära sig att leva 

nyktert och inte enbart hålla sig nykter. Karl beskrev att detta är en stor skillnad, då vem som 

helst kan hålla sig nykter en kort period, men att leva nyktert är något mycket större och 

kräver mer arbete. 

5.3.3 Insikter kring missbruk och vård 

Respondenterna har uppgett att de under missbruket och vårdens gång fått insikter som i lett 

till positiva förändringar. Flera av respondenterna har berättat att de första stegen inom 12-

stegsprogrammet har varit väsentliga för dem. Dessa steg innebär ett erkännande och 

accepterande av en problematik kring alkohol. Katrin berättade att hon uppfattade detta som 

sporrande att bli nykter då hon fick insikten att hon faktiskt är alkoholist. Även Karl berättade 

om svårigheten att erkänna en problematik inför sig själv 

Förnekelse, det var ju det första en fick erkänna när jag var 

där/…/jag är alkoholist, det hade jag inte erkänt för mig själv. 

Problem med att dricka hade jag, men jag var inte alkoholist, 

för jag satt inte nere på stan och drack. Så det är 

självförnekelsen, den följer med på köpet. Det måste ni tänka på 

att, det är jättesvårt för en, ja, för en narkoman eller alkoholist 

att erkänna att jag är drogmissbrukare eller alkoholist, det 

sitter långt inne. (Karl) 

Några av respondenterna berättade om de generella insikterna de fick kring missbruk. Lisa 

förklarade att hon upplevde att det egentligen inte är någon skillnad på vad en person 

missbrukar, utan att behovet och problematiken ser ungefär den samma ut. Dock finns 

personer inom vården som har fått större konsekvenser än andra och därmed kan ha en större 

tröskel att ta sig över för att bli nykter. Björn berättade att han inom vården sett hur 

spelmissbrukares problematik ser ut och att han upplevde att den fungerar på samma sätt som 

ett alkoholmissbruk.  
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5.4 Vården 

I denna del ligger fokus på den vård som respondenterna genomgått och vilken påverkan den 

har haft i deras liv. Några av respondenterna började, genom Landstinget, med Antabus. En 

medicin som syftar till att minska alkoholkonsumtionen. Respondenterna som använt Antabus 

uppgav, som ovan nämnt, att den i viss mån fungerar, men att de har slutar ta den för att 

kunna fortsätta dricka. Olof berättade att det var som att gå på vita knogar.  

Jag började äta Antabus, så då gick jag nykter i 1 1/2 år på 

Antabus. Så dålig /../ har jag aldrig mått, helt psykiskt då, att 

tvinga sig själv att inte supa...Sen började jag supa på 

Antabusen. För då hade jag hört att de gick. Men ändå ville jag 

inte sluta med /…/. Men de gick kanske ett halv år till sen var de 

utförsbacke. Och då vart det värre än vad det var tidigare. 

(Olof) 

Andra vårdinsatser som några respondenter har gått igenom är behandlingscentrum där man 

genomgår en avgiftning för att senare börja inom öppenvården. Respondenterna som 

genomgått avgiftning upplevde det som positivt. För att sedan kunna vara mer öppna inför 

den kommande behandlingen. Som ovan nämnt har Karl varit inlagt på ett behandlingshem 

där han genomgick avgiftning samt påbörjade 12-stegsprogrammet inom öppenvården. Karls 

erfarenheter av behandlingshemmet var bra och han önskade att all behandling ska vara i den 

formen, det vill säga först beroendecentrum, behandlingshem sedan öppenvård. 

Öppenvården respondenterna genomgick är uppbyggd genom tio veckors primärvård, med 

deltagande varje dag tillsammans med behandlingsassistenter. Som sedan följs av eftervård i 

mellan 40 och 52 veckor med terapisamtal en gång i veckan. Inom 12-stegsprogrammet 

genomgår brukarna stegen i sin egen takt. Samtliga av respondenterna talade gott om det 

fjärde och femte steget vilket fokuserar på erkännande och gottgörande. I dessa steg ska sedan 

formulera och lämna över sin livshistoria med alla fel de begått till exempelvis en präst 

terapeut, nykter missbrukare eller valfri person. Flera respondenter uppgav om att de 

överlämnade till en kyrklig person. 

Då får man verkligen se det på sig själv, vad har jag för 

mönster i mitt liv som så vidare. Så det är väldigt viktigt. Och 

femte steget att man överlämnar allt till en sponsor och berättar 

vad man har skrivit hur man är i den speciella specifikation, då 

gjorde jag så och så. Och då hjälper den sponsorn till och sitter 

inte och håller med mig att exempelvis jag hade en karl som var 

förjävlig. (Malin) 

Flera respondenter berättade att de kände en lättnad efter överlämnandet av sin historia till 

någon annan. Olof beskrev att efter överlämnandet kunde fortsätta, att han hade kommit 

någonstans i det arbete som han lagt ner i behandlingen. Malin uppgav att det var skönt att få 

dela så mycket av det hon aldrig har uppgett till någon annan person tidigare. Under 

programmets gång har klienterna en sponsor som agerar liknande en kontaktperson, denne 

kan brukarna kontakta oavsett tid. Efter avslutad behandling började vissa av respondenterna 



25 
 

själva agera sponsor. Karl beskrev att öppenvården kontaktar honom sporadiskt om det 

behövs hjälp med en brukare. Han ansåg att detta ingår i hans personliga behandling då det 

sista steget i programmet innebär en förmedling av budskapet om 12-steg och nykterhet. Likt 

detta berättade Olof att han också haft ett samarbete med socialtjänsten och öppenvården. 

Katrin har tillsammans med några vänner startat en grupp för att stötta individer med 

alkoholproblematik. Detta baseras på personliga erfarenheter av stödgrupper som inte 

använder sig utav samtliga 12-steg vilket hon starkt förespråkar.  

Några respondenter berättade om hur viktigt det var för dem att det fanns rätt typ av 

behandlare inom öppenvården. Olof beskrev att det var på grund av rätt behandlare som han 

förstod vad vården innebär, då han initialt hade en inställning som inte fungerade tillsammans 

med 12-stegsprogrammet. Katrin berättade att behandlarna bidrog till att hon var på rätt spår 

under behandlingen och att hon skulle arbeta med det som ligger framför henne samt inte göra 

för stora förändringar i arbetsmodellerna. Hon beskrev att hon upplevde att hon via sina egna 

idéer kunde få behandlingen att gå fortare. Behandlarna fick henne dock att fokusera på 

vårdens effekter och inte dess tid. Björn berättade att han upplevde det som ett problem att 

öppenvården söks genom socialtjänsten. Vilket han förklarade att som att det finns mycket 

skamkänslor att kontakta socialtjänsten, speciellt för individer i medelåldern som har arbetat 

hela livet och inte tidigare haft sådana kontakter.  
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6. Analys 

I denna del så behandlas studiens resultat kopplat till presenterad teoretisk referensram samt 

tidigare forskning. Vi har utfört en uppdelning av analysen efter de olika teman som 

presenterats i resultatdelen, detta för att synliggöra och konkretisera relevansen för teorier och 

forskning.  

6.1 Konsekvenser 

Resultatet har påvisat att respondenternas missbruk har medfört en rad olika konsekvenser, 

både fysiska och psykiska samt för det sociala livet. I teoretisk referensram har vi skrivit om 

Beckers (1963) stämplingsteori, vilket innebär att en individ som bryter mot samhällets 

skrivna och oskrivna regler kan komma att anses som avvikande. Ett flertal av respondenterna 

har uppgett att de inte längre kunnat utföra vissa sysslor eller sitt arbete till följd av sitt 

alkoholbruk. Becker (1963) menar att ett beteendes konsekvenser måste uppmärksammas för 

att det ska anses som avvikande. Två av respondenterna uppgav att de blev påkomna berusade 

under arbetstid, det är då ett uppmärksammande och en direkt konsekvens av deras missbruk. 

Således blir också individen stämplad som avvikande. Detta då beteendet bryter mot regeln, i 

denna situation att inte vara påverkad under arbetstid, som ligger som premiss för att 

beteendet kan komma att anses som just avvikande (Becker 1963).  

Vidare menar Becker (1963) att det är nödvändigt att ett uppmärksammande sker inför 

beteendet eller handlingarna, detta för att öka sannolikheten av en positiv utkomst gällande 

individens avvikande. En av respondenterna uppgav att efter hon blivit påkommen, när hon 

var berusad under arbetstid, fick stöd av sin arbetsgivare till att ta ett första steg mot att söka 

vård för sitt alkoholbruk. Således så ledde det avvikande beteendet till att utkomsten var 

positiv.  

Becker (1963) påpekar att det nödvändigtvis inte är så att en individ håller med om att hens 

handlingar eller beteende är just avvikande, eller att de som etablerat dessa som avvikande 

inte är kapabla att göra detta. Flera av respondenterna uppgav att i stadiet innan de sökt vård 

för sitt missbruk ofta ansåg att personer i deras närhet var påtryckande kring deras leverne. De 

berörda respondenterna upplevde det då som att dessa personer la sig i deras privatliv, när de 

bäst själva visste hur de ville leva. I detta stadiet fick då uppmärksammandet, till skillnad som 

ovan beskrivet, inte en direkt positiv utkomst, då respondenterna inte tog till sig kritiken utan 

ansåg att upphovsmännen inte var just kapabla eller kvalificerade att framföra den. Resultatet 

visar vidare att några respondenterna, i olika grad, dolde sitt missbruk för familj, vänner och 

kollegor. Det skulle då kunna indikera att dessa respondenter var medvetna om att deras 

alkoholvanor skulle kunna uppfattas som avvikande. Beckers (1964) definition av en 

avvikelse är att den inte existerar i själva handlingen eller beteendet utan att den skapas i 

interaktionen mellan utövaren och reaktionerna den får av omgivningen. I detta fall då 

respondenterna dolde sitt missbruk så uppstod då aldrig avvikelsen, åtminstone inte externt.  
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6.2 Motivation 

I tidigare forskning har vi skrivit om olika typer av motivation och hur den i 

missbrukssammanhang fungerar. Groschkova (2009) och Ashworth (2006) skriver i sina 

respektive studier om att motivation kan delas upp i extern och intern motivation. I resultatet 

har vi gjort en liknande distinktion, dock oberoende av dessa tidigare studier. Groschkova 

(2009) menar att intern motivation syftar till den typ av motivation som en individ besitter 

inom sig och fokus läggs på individens insikter kring sitt missbruk och att detta är en 

nödvändighet för att kunna skapa en förändring. Ashworth (2006) kallar intern motivation för 

introvert och den syftar primärt till olika negativa känslor, exempelvis skuld.  

Resultatet påvisar att några av respondenternas alkoholkonsumtion har medföljts av vissa 

skuldkänslor. Detta genom, som ovan nämnt, att de exempelvis inte varit kapabla att utföra 

sysslor i sina liv, men också genom att deras familj fått utstå negativa upplevelser som en 

konsekvens av ett alkoholmissbruk. För vissa av respondenterna var den interna motivationen 

en längtan tillbaks till livet innan missbruket, då de uppgav att detta var fördelaktig framför 

det liv de hade under missbruksperioden. Som Groschkova (2009) beskriver den interna 

motivationen så var detta för respondenterna en faktor för att sträva efter nykterhet. Förenat 

med detta så uppgav dessa respondenter att när de idag lever nyktert så finner de den 

tillfredsställelsen som de önskat.  

I flera fall uppgav respondenterna även att familjen fungerade som en motivation i form av 

stöttning. Ashworth (2006) menar att extern motivation kan definieras som att familjen kan 

tvinga fram ett beteende hos en individ vilket i förlängningen då kan få individen att sluta 

med ett annat. Dessa påtryckningar kan även komma från andra delar av en individs 

omgivning men har som slutmål att en förändring för individen är nödvändig (Groschkova 

2009). Flera av respondenterna uppgav att de erhållit stöttning från sina kollegor, detta efter 

att de varit öppna med sitt missbruk. De berörda respondenterna upplevde detta som en 

trygghet, att de kunde vara så pass öppna inför sina kollegor och att det inte ledde till en 

ytterligare press.  

Något som är betydelsefullt att påpeka är att den viktigaste faktorn för individen som vill 

uppnå en förändring är att det just är individen själv som vill uppnå den. Om en individ med 

alkoholmissbruk påbörjar en behandling och inte besitter tillräckligt med motivation så 

kommer behandlingen, och därmed förändringen, inte att få optimal positiv utkomst 

(Groschkova 2009). Det är således väsentligt att motivationen för att söka vård, för att uppnå 

sagda förändring, har sin grund hos den enskilde individen. Detta innebär dock inte att extern 

motivation, i form av exempelvis stöd, är meningslöst. Detta stöd kan fungera som en 

vägvisare (Roper et al. 2013). I resultatet framkommer liknande ställningstaganden, då flera 

av respondenterna talade kring att en förändring är omöjlig att uppnå om individen själv inte 

vill genomgå sagda förändring. Groschkova (2009) anser att en lyckad behandling uppnås 

genom att den interna motivationen ligger i fokus, vilket menas att den är nödvändig medan 

den externa motivationens roll är sekundär. Således krävs det, som ovan nämnt, en intern 

motivation och behandlingen kan få en positiv utkomst med endast denna, men att optimalt 

resultat uppnås då bägge motivationerna är närvarande. Resultatet visar att samtliga av 

respondenterna har haft båda typerna av motivation i olika utsträckning. Vilken betydelse 
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dessa olika typer av motivation har haft är dock komplext att avgöra, det som dock verkar 

entydigt är att de har fungerat som ett samspel inför förändring. Ashworth (2006) menar att en 

individ som söker vård gör detta då hen motiveras av att det är i individens bästa intresse att ta 

del av denna vård. En av respondenterna uppgav att det bästa som kunde hända honom var att 

han fick påbörja missbruksvård, således erhöll han insikten kring att ta del av vården låg i 

hans bästa intresse. 

Inom vården så är motivation och engagemang sammankopplat. Vilken nivå av delaktighet 

och tid som en brukare ägnar åt vården ligger till grund för dess positiva utkomst. 

Motivationen inom vården skapas mellan vårdtagaren och terapeuten. Motivationen förstärks 

sedan i relationen mellan dessa (Ashworth 2006). Resultatet belyser att respondenterna har 

funnit denna typ av motivation inom den missbruksvård de genomgått. Samtliga av 

respondenterna talade gott om kommunens missbruksvård och flertalet av dem specifikt om 

en terapeut. De uppgav att denna terapeut hade funnits som ett stöd för dem och ständigt varit 

påtryckande för att de skulle arbeta aktivt med behandlingen av sitt missbruk och föras framåt 

i vårdprogrammet.  

Slutligen anser Ashworth (2006) att om brukarens motivation är hög när vården startar så är 

det en bidragande faktor till att alliansen mellan brukare och behandlare stärks. Resultatet 

påvisar att respondenterna har haft varierande motivation och mottaglighet inför 

missbruksvårdens start. En av respondenterna uppgav att hon i början hade svårt att ta in vad 

vården innebar och att det dröjde en period innan hon blev mottaglig inför vården och dess 

positiva möjligheter. Några talade även om att de efter vårdens start tagit ett återfall, det vill 

säga åter druckit alkohol, och därmed i viss mån hamnat på ruta ett. Detta då deras nivå av 

motivation har varierat under missbruksvården.  

6.3 Vändpunkter 

I denna studie har ett fokus legat på vändpunkter i individers missbruk och hur dessa sett ut 

både praktiskt och i exempelvis attitydförändringar inför missbruket. I resultatet framgår det 

att samtliga respondenter under sin missbrukstid upplevt någon form av vändning som lett 

dem till att genomgå missbruksvård och uppnå en förändring i deras liv. I teoretisk 

referensram har vi skrivit om Defining moments vilket är en teori som fokuserar på just 

vändpunkter och personliga förändringar. Förändring definieras som en evolutionsprocess 

inom en individs medvetande. Detta förutsätter att förändring är långsiktigt, så är dock inte 

alltid fallet utan förändring kan även ske i olika ögonblick som många gånger har sin grund i 

tragiska händelser (Devine & Sparks 2014).  

För respondenterna har vändpunkter och förändring skett på olika sätt och nivåer, detta 

innefattar både sagda tragiska händelser samt längre nedbrytande processer. Devine och 

Sparks (2014) menar att oavsett vilket syn som existerar inför förändring så föreligger denna 

av dilemman som innebär en avvikelse i en individs liv. I teorin läggs vidare fokus på en 

personlig botten, vilket innebär att en individ når denna botten och upplever att hen inte kan 

sjunka längre. Kopplat till missbruk så sker detta när missbruket antas nått vägens ände och 

en förändring måste ske. I dessa fall innebär det att ett definierande ögonblick (defining 

moment) alternativt vändpunkt sker under dessa förutsättningar.  
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Något som varit en bakomliggande orsak till förändring för flera av respondenter har varit, 

som ovan nämnts, den försämrade hälsan som följts av deras alkoholmissbruk. För en av 

respondenterna var det tydligt att han nått botten då han uppgav att han varit vid så pass dålig 

hälsa att han inte klarat av att resa sig ur sin fåtölj. Han uppgav att detta var ett tydligt 

ögonblick då han insåg att en förändring var nödvändig och han som till följd av detta 

påbörjade missbruksvård. Andra respondenter har uppgett att deras process mot nykterhet 

skedde under en längre period som fylldes av insikter kring missbruket och som slutligen 

ledde till vård och förändring.  

Roper et al. (2013) beskriver att det finns olika tillfällen då en individ med missbruk ansöker 

om vård. Ett av dessa tillfällen är när individen finner insikten att hen har ett missbruk och då 

inte längre kan uppehålla en oärlighet gentemot sig själv. Detta sker vanligtvis när individens 

vardagsliv och rutiner blir negativt påverkade av missbruket. Som vi tidigare nämnt var detta 

ett återkommande tema för respondenterna, då flera av dem uppgav att just deras vardagsliv 

blev lidande till följd av deras alkoholkonsumtion. Roper et al. (2013) beskriver vidare att ett 

andra tillfälle är när en individ ådragit sig kroppsskador till följd av sitt missbruk. Detta kan i 

sig, som i det ovan nämnda exemplet, vara en källa till förändring men det kan även resultera i 

att individen kan erhålla en öppning inför vård om skadorna resulterar i uppsökandet av 

sjukvård (Roper et al. 2013). Några av respondenterna har uppgett att de till följd av sitt 

missbruk varit tvungna att uppsöka sjukvård i form av exempelvis avgiftning. Detta har för 

dem varit en första introduktion till missbruksvården som i förlängningen lett till att de 

påbörjat en framgångsrik behandling för sitt missbruk. För en av respondenterna kom den 

tydliga vändningen i form av påtryckningar att bli nykter av en närstående vän. Detta kan 

härledas till den externa motivationen, då denna vän som själv hade erfarenheter av 

missbruksvården introducerade respondenten till denna.  

Devine och Sparks (2014) anser att för att en förändring ska vara möjlig så krävs en miljö som 

tillåter denna förändring. Av resultatet framkommer att respondenterna är enliga i faktumet att 

för en lyckad missbruksbehandling och därmed en förändring så är det av vikt att individen är 

dedikerad inför behandlingen. Denna hängivelse syftar till att följa vårdens moment på ett 

noggrant och korrekt sätt vilket respondenterna upplevde som väsentligt för vårdens positiva 

utkomst. Inom vården skapas således den miljön som är nödvändig för att en förändring kan 

uppnås. I undersökningen som presenteras i Devine och Sparks (2014) studie upplevde 

huvuddelen av deltagarna en religiös upplevelse i samband med deras definierande ögonblick. 

Detta är något som inte överensstämmer med vårt resultat. I relation till detta så har dock 

samtliga av respondenterna genomgått ett 12-stegsprogram i öppenvården. Denna typ av 

program har sin grund inom Anonyma Alkoholister vilket startades med religiösa inslag 

(Anonyma alkoholister [AA] 2012). 

6.4 Vården 

Respondenterna genomgick en behandling för missbruk inom öppenvården. Behandlingens 

längd varierar individuellt men varar vanligtvis mellan 50 och 62 veckor, då tio veckor är 

aktiv primärvård, vilket innefattar dagliga möten, och resterande veckor eftervård vilket 

innefattar möten veckovis. I primärvården fanns en minst en terapeut på plats dagligen och 
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respondenterna utförde olika övningar och arbeten i linje med 12-stegsprogrammet (Bilaga 4). 

Fiorentine (2001) betonar vikten av att inom missbruksvård vara delaktig i de möten som 

erbjuds. Genom att fokusera på antalet möten individen deltar i så kan det visa på en 

indikation av behandlingens utkomst. Återigen så visar resultatet att respondenterna finner en 

enlighet i detta, då de uppgett att det är av vikt att delta komplett i behandlingens utsatta 

moment. Respondenterna uppgav även att de ansåg det som en förutsättning att de under 

primärvården var deltagande varje dag. Det har förekommit att vårdtillfällen blivit inställda av 

olika anledningar, respondenterna upplevde att detta då medförde en prövning för att inte 

förlora fokus inför behandlingen.  

Prendergast (2002) menar att behandlingar som har mer förankring i praktik har haft större 

genomslag för att missbruksbehandling ska få ett positivt resultat. Detta då mer teoriinriktade 

behandlingar ofta saknar just en verklighetsförankring. 12-stegsprogrammet är skapad av 

individer som har egna erfarenheter av missbruk (Anonyma alkoholister [AA] 2012) och dess 

olika steg görs i specifik ordning för att uppnå positiva resultat. I vårt resultat har 

respondenterna tydligt uttryckt positiva tankar och känslor inför detta program och dess steg. 

Specifikt lade de särskilt stor vikt vid steg fyra och fem. Dessa steg innebär att individen 

rannsakar sig själv för att inse det ansvar de själva haft i olika situationer. Sedan skriver 

individen ner allt som plågar dem och som de negativt bidragit till. Efter denna, som 

respondenterna uttryckte det, påfrestande process så överlämnar man allt till en oberoende 

person. Detta varierar från präster till terapeuter eller en valfri person. Respondenterna 

upplevde en lättnad efter dessa steg genomförts.  

För individer som genomgår behandling, för sitt missbruk, är möjligheten att ta sig ur det 

större än för de individer som inte genomgår behandling (Pendergast 2002). Liknande resultat 

framkommer i Samuelssons (2015) avhandling, då behandlare som är aktiva inom 

missbruksvården såg det som väsentligt att en individ med missbruk genomgår behandling för 

att kunna ta sig ur ett missbruk. Deras tro på att individen skulle klara detta själv var 

genomgående låg. Det bör dock lyftas att det just är behandlarna, i avseende av deras 

yrkesroller, som anser detta. Flera av respondenterna uppgav att de försökt att bli nyktra på 

egen hand via exempelvis Antabus som gör det fysiskt svårt att konsumera alkohol. Andra 

respondenter uppgav att de av olika orsaker haft uppehåll i sitt missbruk, under denna period 

refererade de till att gå på vita knogar, vilket innebär att behovet av att dricka inte försvinner 

utan att det endast är just sagda uppehåll. Det komplicerade är således inte att bli nykter utan 

att bibehålla nykterheten. Resultatet påvisar att en enlighet i behovet av missbruksvård finns 

hos samtliga respondenter.  

Hur allvarligt praktiker anser att ett missbruk är bedöms på olika kriterier. Detta innefattar 

vilken typ av substans som används, kön, ålder och socioekonomisk bakgrund. Vissa 

samhällsgrupper anses ha förmildrande omständigheter gällande missbruk. Dessa olika 

faktorer påverkar hur en individ som ansöker om missbruksvård blir bemött. För praktiker är 

det då viktigt att inse de faktorer som kan leda till ett ojämlikt bemötande inom vården 

(Samuelsson 2015). I resultat framgår det att respondenterna inte riktigt delar denna 

uppfattning. Respondenterna är av olika kön och ålder samt kommer från varierande 

socioekonomiska bakgrunder. Detta till trots visar vårt resultat att de har liknande positiva 
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uppfattningar kring missbruksvården och inget större missnöje uppvisades, specifikt inte 

beroende av ovan nämnda faktorer. Vidare uppgav några respondenter att de inom vården 

kommit i kontakt med individer vars missbruk grundades i andra substanser och 

omständigheter än deras egna. Vilket de ansåg att inte spelade någon roll, då det är relativt 

oväsentligt vad individen missbrukar då problematiken upplevdes som liknande deras egen 

och att majoriteten av personerna de mött inom missbruksvården genomgick liknande 

utmaningar.  
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7. Diskussion 

I denna del presenteras en resultatdiskussion som fokuserar på hur vi besvarar vårt syfte och 

våra frågeställningar utifrån resultat och analys. Vilket följs av en metoddiskussion där 

fördelar och nackdelar med vår valda metod lyfts fram. Slutligen presenteras våra förslag till 

fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis vill vi påpeka att vår resultatdel är väldigt omfattande. Anledningen till detta är 

att våra respondenter är tidigare brukare, som i vår studie agerar frivilliga privatpersoner. De 

var väldigt öppna med att berätta om sina liv och erfarenheter vilket resulterade i att empirin 

skiljde sig mycket beroende på respondenten. Vi ville få med så mycket som möjligt av denna 

empiri och således blev resultatet omfattande. 

Syftet med den här studien var att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilken typ av 

motivation samt, i den mån de existerar, vändpunkter som lett till att individer har tagit sig ur 

ett alkoholmissbruk. Syftet konkretiserades genom frågeställningarna; Hur har ett 

alkoholmissbruk påverkat individens liv och hälsa? Vad har motiverat en individ att ta sig ur 

ett alkoholmissbruk, samt bibehålla en nykterhet? Om individen har upplevt en vändning i sitt 

missbruk som har lett till förändring och sökandet av vård, hur har denna vändning sett ut? 

Det första vi valde att undersöka var hur ett alkoholmissbruk påverkade individen. Vårt 

resultat visade att ett missbruk har omfattande påverkan på de flesta områden i en individs liv. 

För att tolka dessa resultat använde vi oss av Beckers (1963) stämplingsteori, detta för att 

försöka få en djupare förståelse för hur samhället ser på ett avvikande beteende, i studiens fall 

missbruk, och vilka konsekvenser det kan resultera i för den som blir stämplad. En av 

anledningarna till att vi valde att använda oss av stämplingsteorin var att vi undrade om en 

individ med alkoholmissbruk i någon mån faller offer för dubbelbestraffning i det avseendet 

att individen har ett alkoholmissbruk men att individen också kan bli stämplad som 

avvikande. Resultatet visade att detta i viss mån var fallet, då det framgick att respondenterna 

upplevde den problematik som missbruket medför, men även familjen och det sociala livet 

blir påverkade av missbruket. Något som skulle kunna vara en invändning mot denna teori är 

att flera av respondenterna uppgav att de ansåg att det var av vikt att vara öppna med sitt 

missbruk. Specifikt då de i dagsläget är nyktra och berättade att de ville hjälpa andra som 

genomgår liknande upplevelser som de själva har erfarenheter av.  

Johansson och Wirbing (2005) skriver att ordet missbruk har negativa associationer. De 

menar att ordet i sig är skuldbeläggande. Missbruk eller missbrukare kopplas ofta samman 

med stereotyper som exempelvis a-lagare som sitter på en parkbänk och dricker. Vidare 

antyder de att personer med missbruk kan vara en källa till rädsla för allmänheten och kan 

uppfattas som individer vilka aktivt väljer att leva på ett specifikt sätt och inte är mottagliga 

för behandling. Detta bidrar i förlängningen till ett tydligt vi och dem tänkande. Vilket går att 

koppla till resultatet då några respondenter har upplevt en förnekelse inför sitt missbruk och 

att deras bild av detta inte överensstämmer med de stereotyper som ofta sammankopplas med 

missbruk. En slutsats som kan dras av detta är att den stundvis stereotypa samhällsenliga 
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bilden av missbruk inte är förenlig med verkligheten och att detta kan ses som ett hinder för 

en acceptans av individers missbruksproblematik och möjligheter till behandling.  

Vidare valde vi undersöka vad som motiverade en individ att ta sig ur ett alkoholmissbruk, 

samt bibehålla en nykterhet. Detta ledde till att vi tematiserade motivation i extern och intern 

motivation. Vi valde att använda oss av forskning som konkretiserade detta. Som nämnt i 

ovanstående analysdel så delar Ashworth (2006) och Groshkova (2009) upp motivationen i 

dessa delar, där intern motivation anses vara den mest avgörande för individen ska lyckas att 

ta sig ur ett missbruk. Det framgår av resultatet och analysen att det kanske mest avgörande 

för att en individ ska lyckas att bli nykter är att hen själv måste vilja det. Ett rimligt antagande 

är således att individen aldrig kan bli tvingad av vare sig samhället eller närstående till en 

förändring, då förändringen måste grundas i en ärlig vilja hos individen själv. Forskningen 

visar dock att bäst resultat uppnås om båda typerna av motivation är närvarande.  

Nästan uteslutande upplevde respondenterna en extern motivation i form av stöttning från 

familj, vänner och kollegor. Vilket de upplevde som mycket positivt. Även vi anser detta vara 

positivt då ett stöd utifrån oftast uppfattas som något starkt underlättande när en individ 

genomgår prövningar. Gällande att bibehålla en nykterhet så visar vår empiri att 

respondenterna inte såg att detta som något större hinder, flera uppgav att de kände en stor 

uppskattning inför sina nyktra liv och inte önskade att återgå till det tidigare missbruket. 

Vidare uppgav de att det fanns människor runt omkring dem som hade en stöttande roll om de 

skulle finna sig i en situation där deras motivation till att bibehålla nykterheten skulle svikta. 

Slutsatsen som kan dras är att vår empiri verkar finna en förankring i forskningen gällande 

kombinationen av extern och intern motivation. Johansson och Wirbing (2005) skriver att 

majoriteten av individer som genomgår behandling för alkoholmissbruk tar ett eller flera 

återfall innan de lyckas uppnå en stabil nykterhet. I relation till detta visar vårt resultat att 

några respondenter uppgav att de efter påbörjad vård tog ett återfall, men att när de väl tagit 

till sig behandlingen så fick den en positiv utkomst.  

Slutligen undersökte vi om individen upplevt en vändning i sitt missbruk som har lett till 

förändring och sökandet av vård samt hur denna vändning sett ut. Det visade sig att 

respondenterna upplevt vändpunkter i olika uträckning och skeden av sitt missbruk. För några 

härleddes detta av starka upplevelser, som en nedsatt fysisk hälsa. Vilket är i enlighet med 

defining moments (Devine och Sparks 2014). Slutsatsen av detta är att, som dessa 

respondenter själva uttryckt det, när en individ når botten så måste en förändring ske. För 

andra respondenter skedde förändringen under längre tid genom insikter om deras destruktiva 

livsmönster. Ett rimligt antagande är att det väsentligaste för förändring är individens egna 

insikter och vilja.  

En relativt stor del i studien är vilken typ av vård som respondenterna genomgått. Samtliga av 

dem genomgick ett 12-stegsprogram. Något återkommande för respondenterna var att de 

talade om Gud-begreppet som använts i detta program. Detta var något som vi hade en 

förkunskap om och undrade hur stor del detta har inom behandlingen, på ett personligt plan 

har vi känt en viss skepsis inför detta. Några av respondenterna uppgav liknande känslor, men 

det framkom att begreppet egentligen inte har något med religion att göra, utan var mer ett 
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samlingsnamn för en högre makt som de kunde vända sig till när de upplevt en maktlöshet 

inför sitt missbruk. Slutsatsen vi drar av detta är att ett sådant begrepp möjligtvis behövs för 

att kunna erkänna den maktlöshet som en individ kan besitta inför sitt missbruk, samt att 

offentlig missbruksvård bör ha en frikoppling från religion, vilket det av resultatet framgår att 

vården har. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod genom att utföra intervjuer. På grund av 

denna metod försämras generaliseringen. Om vi hade valt att utföra datainsamlingen på ett 

annat sätt exempelvis via enkäter skulle vi inte fått ett lika djupgående resultat. Då vårt syfte 

är fokuserat på att få en ökad förståelse kring motivation och vändpunkter kopplat till 

alkoholmissbruk anser vi att ett mer djupgående resultat är att föredra. Vi saknade även 

förförståelse i vad som kan motivera individer att påbörja behandling av ett missbruk. Detta 

skulle försvåra arbetet med ett enkätskapande då det förutsätter frågor som ej går att tolka på 

olika sätt och svarsalternativ som har stora möjligheter att fånga in majoriteten av 

respondenterna. Ett alternativ skulle vara att skapa enkäter med öppna svarsfält för att öka 

sannolikheten av ett differentierat resultat.  

Vårt urval kan ses som styrt av socialtjänsten i den mellansvenska kommunen där vi utfört 

våra intervjuer. Vi är medvetna om att detta kan uppvisa ett valt resultat av socialtjänsten då 

vi inte har haft någon förkunskap om respondenterna. Om vi valt att inte begränsa oss till 

individer som genomgått en specifik typ av vård på en specifik plats kunde vårt resultat haft 

större möjlighet till generalisering. Detta kan däremot leda till svårigheter att finna individer 

som är villiga att ställa upp på intervjuer dela med sig av sina erfarenheter. Resultatet skulle 

även inte bli lika analyserbart då olika behandlingsformer fokuserar på andra aspekter. Genom 

att respondenterna har genomgått en viss behandlingsform blir empirin starkare gentemot just 

den formen.  

Vi utformade intervjuguiden utifrån vårt syfte och frågeställningar för att därigenom minska 

sannolikheten att relevant information inte framkommer. Om intervjuguiden inte skulle varit 

utformad på det sättet skulle risken öka över att inte få en heltäckande bild av respondenternas 

erfarenheter. För att denna risk var vi båda deltagande under alla intervjuer, så det kunde 

ställas följdfrågor så fort det behövdes. Detta kan även minska öppenheten från 

respondenterna då det kan skapa en obalans i rummet när vi är två intervjuare och 

respondenterna är ensamma. Genom att ha läst om 12-stegsprogrammet som samtliga 

respondenterna har genomfört såg vi detta som en risk värd att ta, då de i sin behandling 

uppmanas att föra vidare kunskap om missbruk och dess följder. Intervjuguiden var utformad 

med öppna frågor som uppmanade till tolkning och reflektion hos respondenten, detta ökar 

friheten i svaren och kan ge en mer nyanserad bild. Det kan även ge irrelevant information 

som inte är användbar i undersökningen men som ändå behövs behandlas. Ett alternativ kan 

då vara att vi som styrde intervjun leder respondenten vidare ifall de berättar om saker som vi 

ansåg är totalt irrelevant för studien. Dock gjordes inte detta i någon större utsträckning då vi 

ansåg att det skulle försämra den relation som byggs mellan intervjuare och respondent.  
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Samtliga intervjuer genomfördes i socialtjänstens lokaler, då vi fann detta som mest lämpliga 

alternativet. Då samtliga respondenter i någon form tagit del av socialtjänstens tjänster så kan 

det frambringa en negativ association gentemot studien om dessa känslor för socialtjänsten 

funnits. Vi försökte motverka detta med uttrycklig information om att studien och 

socialtjänsten inte har någon koppling till varandra och att det som sägs i intervjuerna inte 

kommer användas som underlag av sagda myndighet. Ett alternativ skulle vara att utföra 

intervjuerna på allmän plats så som ett café eller restaurang. Detta alternativ är inte etiskt 

hållbart då det skulle finnas privata individer på platsen som kan ta del av det som sägs under 

intervjun. Det kan då skapa en känsla av oro hos respondenten att prata om privata händelser 

och känslor. Dock fann ingen av respondenterna ett hinder i att intervjuerna utfördes i 

socialtjänstens lokaler. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Alkoholmissbruk är en sjukdom som kan ha dödlig utkomst. Det finns mycket forskning om 

ämnet, specifikt kring hur alkohol påverkar individen och samhället. Statistik kring denna 

påverkan är utbredd och det finns mycket skrivet om olika behandlingsmetoder samt 

professionellas åsikter kring dessa. Grunden till denna studie var att vi ville undersöka 

brukares erfarenheter kring alkoholmissbruk. Detta för att vi ansåg att det är just brukarna 

som besitter den väsentliga kunskapen om att lämna ett missbruk. Den forskning vi primärt 

använt oss av i denna studie kretsar kring detta, vi skulle dock i framtiden vilja se ännu mer 

forskning ur brukarperspektivet. Då vi tror att denna typ av forskning potentiellt kan motverka 

missbruk och även medverka till skapa större förståelse för missbruk, vilket ofta är 

stigmatiserat i samhället.  

Vi hoppas att vår studie har bidragit till en större förståelse för hur alkoholmissbrukares 

situation kan se ut och att den motivation som krävs för att ta sig ur missbruket kan se 

annorlunda ut för olika individer. Dock att det även finns vissa likheter så som att individen 

själv måste besitta viljan att göra detta. Slutligen önskar vi att samhället har möjlighet att 

möta dessa individer med vård som är anpassad efter deras behov och som ger bästa möjliga 

utkomst. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Fetstil= Huvudfråga  

Kursivstil= Potentiell följdfråga 

Bakgrund 

 Ålder och kön? 

 Hur var din uppväxt? 

 Arbetar du i dagsläget? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Hur länge har du varit nykter? 

Uppkomst av missbruket 

 När var din dryckesdebut? 

 När anser du att drickandet blev ett problem? 

 Hur blev detta ett problem?  

 Vad var anledningen till att detta blev ett problem? 

 När insåg du att det var ett problem? 

 När insåg andra att ditt drickande var ett problem? 

Missbrukets omfattning 

 I vilken omfattning drack du alkohol? 

 Hur mycket drack du per dag, ungefär? 

 Hur mycket, hur ofta, hur länge? 

 Hur såg ditt liv ut under perioden du drack alkohol? 

 Vilka konsekvenser fick det att du drack? 

 För familjen, vänner, arbete, kollegor etc.? 

Missbrukets vändning och vård 

 Vad fick dig att sluta dricka? 

 Hände det något särskilt?  

 Vad sporrade dig till att sluta dricka? 

 Vad var vändningen i drickandet? 

 Vad fick du för något stöd för att sluta dricka? 

 Hur såg processen ut när du bestämt dig för att sluta dricka? 

 Vilken typ(er) av vård har du gått igenom? 

 Hur fungerade denna/dessa? 

 Vad var bra och vad var dåligt med vården/de olika typer av vård du gått igenom? 

 (Om du genomgått flera olika vårdprogram) Vilken vård var den senaste? 

 Vad var det med den som fungerade bra? 

 Hur har du tagit dig igenom svåra perioder och prövningar? 

 Har du tidigare fått något återfall? 

 Varför skedde detta? 

 Hur länge sedan var det du var inom vården? 

Efter vården och dagsläget 

 Hur ser ditt liv ut idag? 

 Vad är det som får dig att hålla dig nykter? 

 Hur ser du idag på perioden då du drack? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Marc Örtlund och Johan Fransson. Vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet 

på Karlstads Universitet. Vi ska denna termin skriva en C-uppsats, inför denna så ska vi 

intervjua ett visst antal personer. Vi skriver detta för att vi söker intervjupersoner. Syftet med 

vår uppsats är att undersöka och skriva om alkoholmissbruk med fokus och inriktning på 

motivationer och vändpunkter.  

Vi söker därför personer som har egna erfarenheter av alkoholmissbruk. Vi söker personer 

som har genomgått behandling och som i dagsläget inte brukar alkohol. Intervjuerna kommer 

att ta ungefär en timme styck.  

När vi intervjuar personer så är det helt anonymt, i uppsatsen så kommer vi inte att ha med 

några namn varken på personer eller platser, det enda vi möjligtvis planerar att använda är 

kön och ålder. Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ner för hand, när 

vi lämnat in vår uppsats så kommer vi att radera ljudfilerna. Deltagande är helt frivilligt och 

man kan när som helst bestämma sig för att man inte längre vill medverka. Innan intervjun så 

kommer vi att ha ett samtyckeskrav som ni får skriva under. Intervjuerna kommer 

förmodligen att ske på socialtjänstens kontor i Arvika. Vi är dock helt oberoende från Arvika 

kommun och gör denna uppsats för och med godkännande av Karlstads Universitet.  

Inga andra än vi själva kommer att ta del av hela intervjuerna utan vi kommer till uppsatsen 

att klippa ner dem, det är sedan denna version som ni och andra kan ta del av. Vi ska även 

tillägga att vår uppsats kommer att vara offentligt, vilket innebär att vem som helst kan hämta 

ut den och ta del av det som står i den, dock som ovan nämnt är allt material anonymt. Våra 

intentioner är att detta inte ska kunna påverka er på ett negativt sätt över huvud taget. 

Vi hoppas att ni är intresserade och vi vill att detta ska vara en så bekväm situation för er som 

möjligt där ni kan känna er öppna med att berätta om era erfarenheter för oss. Om ni är 

intresserade eller har frågor och funderingar får ni gärna kontakta oss via mejl, ni når oss på: 

marc.ortlund@hotmail.com eller the_main_man@live.com 

 

Tack på förhand! 

Hälsningar, 

Marc Örtlund och Johan Fransson 

  

http://art-bin.com/art/asignoftimesswe.html
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Jag har läst och tagit del av den skriftliga informationen som presenterats för mig. Jag har 

också fått muntlig information och har haft möjlighet att ställa frågor kring föreliggande 

studie. 

Genom att skriva under denna blankett samtycker jag till att delta i denna studie och till att 

mina personliga uppgifter hanteras och förvaras på det sätt som har beskrivits för mig. Jag är 

även medveten om min rätt att, utan vidare konsekvenser, avbryta intervjun närhelst jag så 

önskar. Jag får en kopia av detta informerade samtycke, efter att jag skrivit under blanketten. 

 

 

 

Datum och ort: 

 

 

 

 

 

Signatur: 

 

 

 

 

 

Förtydligande av signatur: 
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Bilaga 4 AA:s Tolv steg - Första legatet 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade Honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra 

fel. 

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

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra 

dem alla. 

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde 

skada dem eller andra. 

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

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan 

vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att 

utföra den. 

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

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

angelägenheter. 

Källa: Anonyma Alkoholister (2012). AA:s Tolv steg - Första legatet. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legatet [2016-01-05] 

 

 

 

 

http://www.aa.se/aas-tolv-steg-forsta-legatet

