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Abstract: 

What are sober alcoholics own experiences of what contributes to maintaining their 

sobriety and what makes their sobriety more difficult? This qualitative study conducted 

through interviews (n=5) with today sober alcoholics showed that willpower, network 

and new activities are important factors when it comes to maintaining sobriety. Factors 

that make the sobriety more difficult are stress, anxiety and tribulation. The study has 

been conducted with a phenomenological approach and has been inspired by the 

hermeneutic circle in the interpretation of the data, in which cognitive- and system 

theory has been the basis for the analysis. This study concludes that consistent aftercare, 

adapted to the individual and a supportive network is the key to preservation of sobriety. 
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Sammanfattning: 

Vad är nyktra alkoholisters egna upplevelser av vad som bidrar till ett bibehållande av 

nykterhet och vad försvårar bibehållandet? Den här kvalitativa studien utförd genom 

intervjuer (n=5) med nyktra alkoholister visade att vilja, nätverk och sysselsättning är 

viktiga faktorer när det handlar om att bibehålla nykterhet. Faktorer som försvårar 

bibehållandet av nykterhet är stress, oro och motgångar. Studien är genomförd med 

fenomenologisk ansats och har inspirerats av den hermeneutiska meningstolkningen där 

kognitiv- och systemteori har legat till grund för analysen. Slutsatsen i den här studien är 

att en konsekvent eftervård, anpassad för individen och ett stödjande nätverk är av största 

vikt vid bevarandet av nykterhet.  

 

Nyckelord: alkoholism, beroende, eftervård, nykterhet, nätverk  
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Förord 

Ett stort tack till vår handledare Thérèse Von Braun för konstruktiv kritik under 

skrivandets gång som har hjälpt oss i processen att ständigt förbättra examensarbetet. 

 

Det varmaste av tack går ut till våra fem informanter som har valt att dela sina 

livsberättelser med oss. De har både berikat och berört oss och utan dem hade den här 

studien inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi svarar till lika delar för hela uppsatsarbetet, från idé och planering till genomförande 

av studien och författande av uppsatsen. 

 

Gävle, maj 2018 

Ida Björkman och Linda Höglund 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till vårt ämnesval, följt av relevansen av 

studien för socialt arbete, vilket för oss in i problemformuleringen som avrundas med 

vårt syfte och våra två frågeställningar. Kapitlet avslutas med några 

begreppsförklaringar. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika parallellt existerande synsätt på alkoholberoende i vår samtid. Lika lite 

som en rökare börja röka för att få cancer, lika lite börjar man använda alkohol för att 

bli alkoholist. Begäret efter alkohol ser olika ut för olika människor och väcks olika lätt. 

Definitionerna av begreppet alkoholism är många, oftast används idag termen 

alkoholberoende. Att utveckla ett alkoholberoende kan ta flera år och faktorer som 

bidrar är exempelvis sociala, ekonomiska eller psykologiska. Beroendet kan också vara 

ärftligt, alltså genetiskt betingat (Dahlgren & Damström Thakker, 1998).  

 

Länkarna, som är en organisation för nyktra alkoholister, vars medlemmar bistår oss 

med information och kunskap till vår studie, intar ett absolutistiskt synsätt till 

alkoholberoende. Beroendet definieras som ett sjukdomstillstånd och tillvägagångssättet 

för ett tillfrisknande innebär total avhållsamhet från alkohol. Att “ha tagit sig ur ett 

beroende” med den här definitionen blir således en absolutistisk livsstil 

(rikslankarna.se).  

 

Ett annat synsätt på beroende som representeras av beroendeforskare intar en icke 

absolutistisk ställning. Denna skola pekar på att det är syftet med alkoholkonsumtionen 

som är avgörande för ifall individen utvecklar ett beroende eller inte, huvudproblemet är 

alltså inte alkoholen i sig utan vad vi väljer att använda denna till. Utifrån det här 

synsättet blir definitionen på “att ha tagit sig ur ett beroende” en annan, nämligen att 

kunna konsumera alkohol under kontrollerade former efter det att beroendet har 

upphört. De som förespråkar perspektivet gör skillnad på att vara beroende av alkohol 

och att konsumera alkohol i rekreationssyfte (Goldberg, 2010).   

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Inom hjälpande professioner, exempelvis sjukvård och socialtjänst, diskuteras och 

argumenteras det ständigt kring beroendetillstånd och om dess orsak är biologisk, 
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genetisk eller psykosocial. Ett relevant perspektiv för socialarbetare är ett psykosocialt 

sådant. Ett psykosocialt perspektiv inbegriper en stress-sårbarhetsmodell och utifrån 

denna modell anses alkoholrelaterade problem vara en kombination av olika faktorer. 

En medfödd utsatthet för att hamna i ett alkoholberoende kan förstärkas av olika 

faktorer såsom trauma, impulsivitet, ensamhet och förlust (Chassin m.fl., 2001; Parrish, 

2012; Rassool, 2002, refererad i Parrish, 2012).  

 

Människor i beroende anser ofta sig själva ha ett sämre värde än de icke-beroende runt 

omkring dem, bland annat vid möten med samhällets olika instanser. En av dessa 

instanser är socialtjänsten, där individer med beroendeproblematik uttrycker en känsla 

av underlägsenhet vid möten. De uttalar också att det är bättre att med kort väntetid få 

ett negativt besked än att gå länge och vänta med oron för vad beskedet kommer bli. De 

som lever i beroende känner ofta att de inte är respekterade i samhället vilket förstärker 

deras upplevelse av att vara kränkta och deras känsla av att vara mindre värda 

(Arlebrink, 2005). 

 

Alkoholberoende är ett stort folkhälsoproblem och en betydande del av denna 

problematik uppstår på grund av att alkoholvanor är svåra att förändra när de väl är 

etablerade. Även om de som genomgår behandling kan avgiftas framgångsrikt, återfaller 

en stor andel. En studie visar att så mycket som 60-90% återfaller inom en fyra 

månaders period efter avslutad behandling (Glautier & Drummond, 1994). Relevant 

inom beroendebehandling är bland annat att klienter inte bör avvisas vid motgångar, 

exempelvis vid återfall. Eftervården bör möjliggöra för klienten att bibehålla kontakt 

med personal på behandlingshemmet för att erhålla stöd vid eventuella motgångar 

(Karlsson, 2012).  

 

Relevansen för socialt arbete i vår studie är att bidra med vidare kunskap för dem som 

arbetar med individer som befinner sig i ett beroende samt de som har lämnat det. Vår 

förhoppning är att dels kunna bidra genom att erbjuda kunskap kring vad som fungerar 

när det kommer till ett bibehållande av en nykter livsstil för alkoholister och dels att 

bidra till hur vi som är verksamma inom socialt arbete förstår den situation som en 

individ med beroende befinner sig i.  
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1.3 Problemformulering 

Det är inte ovanligt att de som lever med ett alkoholberoende är medvetna om den 

negativa synen omgivningen har på dem. Samtidigt kan en svårighet uppstå när de 

lyckas lämna beroendet på grund av att den sociala identitet de har haft inte längre är 

aktuell och en ny identitet ännu inte har formats. De “kliver ur” sin tidigare 

stigmatisering (se 1.5.2 Stämpling och stigmatisering) och den skam de känt men trots 

att de förklarar för andra att de börjat skapa sig ett nytt liv känner de fortfarande av 

stigmatiseringen från alkoholberoendet. Detta beror dels på en bristande självkänsla och 

dels på att omgivningen inte accepterar deras nya sociala identitet som nykter (Hill & 

Leeming, 2014). Känslan av att känna skam inför andras ögon är den emotionella 

känslan som är svårast att handskas med (Brown, 2006). Viktigt i det sociala arbetet är 

att klienterna får möjlighet att bearbeta sina känslor av stigmatisering, skam och 

uppgivenhet för att kunna stärka sin självkänsla (Potter-Efron, 2002). 

 

Anledningarna till att sluta dricka och ta sig ur sitt alkoholberoende är många, hur 

kommer det sig då att inte alla lyckas? Och hur kommer det sig att vissa klarar av det? 

Vår ansats är att i intervjuer med nyktra alkoholister få inblick i vad det här kan bero på. 

Vi har i vår studie intresserat oss för personer som har befunnit sig i ett alkoholberoende 

och nu har lämnat det. Samtliga fem informanter är medlemmar i Länkarna och lever 

idag absolutistiskt.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka nyktra alkoholisters egna upplevelser kring att utveckla ett 

beroende samt lämna det med fokus på vad som försvårar samt underlättar bibehållandet 

av nykterheten. Frågeställningarna vi utgår ifrån för att undersöka ovanstående är 

följande: 

● Hur beskriver nyktra alkoholister sin väg in i och ut ur alkoholberoendet? 

● Vad upplever nyktra alkoholister själva bidrar till att nykterheten bibehålls och 

vad försvårar bibehållandet? 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

1.5.1 Beroende 

Socialstyrelsen (2010) definierar beroende som ett psykobiologiskt tillstånd med flera 

samtidiga symtom samt kulturella och sociala inslag, ofta med en multifaktoriell 
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bakgrund. Några av de bakgrundsfaktorer som Socialstyrelsen nämner är tillgänglighet 

till droger, psykologiska faktorer, fysiologisk sårbarhet och ärftlighet.  

 

DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, femte upplagan) är ett 

klassifikationssystem för användning vid diagnostik inom hälso- och sjukvården 

utvecklat av Världshälsoorganisationen. DSM-5 definierar tillståndet, vilket de 

benämner som substansbrukssyndrom, som ett problematiskt bruk av substans som 

leder till en klinisk signifikant funktionsnedsättning med minst två av följande kriterier 

uppfyllda under en period på 12 månader: 

  

1. Substans intas ofta i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. 

2. Önskan om, eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. 

3. Mycket tid ägnas åt att skaffa eller använda substans eller att återhämta sig från 

substanseffekter. 

4. Sug efter substans. 

5. Upprepat bruk vilket leder till misslyckanden inom arbete, skola eller i hemmet.  

6. Fortsatt bruk trots konsekvenser av social och mellanmänsklig natur. 

7. Sociala, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av 

substansbruket. 

8. Upprepat bruk i situationer som medför risk för fysisk skada. 

9. Fortsatt bruk trots vetskap om fysiska och psykiska besvär orsakade av bruket. 

10. Toleransutveckling. 

11. Abstinens. 

 

Genom att räkna antalet uppfyllda kriterier ges även ett mått på substansbruks-

syndromets allvar. Graderna är milt där två till tre kriterier är uppfyllda, över måttligt 

där fyra till fem punkter stämmer in, samt svårt där fem till sex kriterier är uppfyllda 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 

Bland våra informanter har några blivit diagnostiserade och några inte (se 4.4 Urval av 

informanter). Vi vill göra våra läsare uppmärksamma på att vi håller oss genomgående 

till termen beroende i vår text när vi kan. Detta för att termen är den mest samtida och 

anses minst stigmatiserande. En annan anledning är att det är termen våra egna 

informanter genomgående använder. När vi exempelvis återger tidigare forskning och 
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annan litteratur används termerna missbruk och missbrukare ifall det är de som har 

angivits i originaltexten av författarna.  

 

1.5.2 Stämpling och stigmatisering 

En stämplingsprocess är det som pågår i ett samhälle där vissa individer blir 

stigmatiserade. I denna successiva exkluderingsprocess blir individens självbild allt mer 

negativ och denne betraktar sig slutligen själv som en avvikare. Stigma handlar om att 

individen inte lever upp till den standard identitetsmässigt som anses vara normal i 

samhället. Detta medför i sin tur svårigheter med fortsatt inkludering i det sociala livet 

samt att bli tagen på allvar (Peterson & Davidson, 2016). En form av stigma handlar om 

“fläckar på karaktären”, dessa ”fläckar” kan innefatta till exempel mentala problem, 

fängelsevistelse eller olika former av missbruk (Goffman, 1990, refererad i Larsson & 

Sohlberg, 2014).  

 

1.5.3 Länkarna 

Länkarnas verksamhet är baserad på Anonyma Alkoholisters (AA) verksamhet. 

Länkarna är spridda över orter i hela Sverige och det finns idag över 200 föreningar. 

Alla har de den gemensamma målsättningen att hjälpa människor med alkoholproblem 

till ett nyktert liv (frialankarna.se, 2018).  
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2. Tidigare forskning 

De teman som har legat till grund för vår litteraturgranskning är vägen in i- och vägen ut 

ur ett beroende, samt skydd och svårigheter vid bibehållande av nykterhet. Dessa fyra 

teman utgör rubrikerna i det här kapitlet och de har även utgjort stommen i vår 

intervjuguide (se bilaga 1).  

 

2.1 Vägen in i ett beroende 

Vissa alkoholberoende individer uttalar att deras kognitiva förmåga förbättras när de 

dricker alkohol. De upplever att deras handlingsrepertoar förbättras och utvecklas och 

att deras tänkande och funktionalitet förändras. Alkoholen förändrar således individens 

identitetstillstånd. Genom att dämpa känslor av ångest, stress och depression kan 

alkoholanvändningen bli en form av självmedicinering. Samtidigt kan detta leda till ett 

alkoholberoende som gör att individen förlorar sig själv och riskerar sitt eget liv 

(Denzin, 1987). 

 

När alkoholintaget successivt ökar blir självförakt och ånger frekventa känslor hos den 

beroende. Minnesluckor till följd av alkoholkonsumtionen förekommer också. 

Alkoholberoendet medför även en ökad sannolikhet att stanna hemma från arbetet, den 

så kallade ”måndagssjukan”. Individen kan även isolera sig socialt och inta en 

försvarsposition inför det egna drickandet. Vid ett långvarigt missbruk följer ett kroniskt 

förgiftningstillstånd där den alkoholberoende blir mer och mer avtrubbad, nervös och 

ångestfylld. Även planeringssystemet i hjärnan drabbas vilket kan leda till att den 

alkoholberoende gör en förlust av initiativ och engagemang. Tilltron till sig själv och 

självkänslan minskar vilket inbjuder till att söka tröst och befrielse i mer alkohol 

(Dahlgren & Damström Thakker, 1998).  

 

En studie utförd bland patienter inom missbrukarvården i Stockholm, där informanterna 

hade ett uttalat beroende och frekventa tillfällen då konsumtionen av alkohol var hög, 

visade att alkoholrelaterade problem och social marginalisering var vanligt 

förekommande. I studien undersöks förhållandet mellan dryckesmönster, 

alkoholberoende och alkoholrelaterad skada från olika perspektiv. Ett av dessa 

perspektiv är självdefinierade sociala problem på grund av alkoholkonsumtion. En stor 

del av de alkoholberoende anser sig själva ha ett socialt problem och de dricker trots 

hälsoproblem och en vetskap om att de upplever en försämrad kontroll. Resultaten visar 
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också att de tillfrågades självdefinierade sociala problem till stor del beror på att 

alkoholen tar upp mycket tid. Resultatet visar vidare att de minskat eller slutat helt med 

viktiga aktiviteter som till exempel idrott, arbete eller umgänge med vänner och 

släktingar. Den gemensamma kärnan av de självdefinierade sociala problemen är att 

drickandet får en skadlig inverkan. Dessa svar innefattar alltså inte bara patientens 

uppskattning på problemen utan kan också ses som ett medgivande av att hans eller 

hennes drickande har negativ effekt (Romelsjö, Room & Ellström, 2003). 

 

2.2 Vägen ut ur ett beroende 

Hilte och Laanemets (2002, refererade i Hilte, 2009) genomförde en studie där de följde 

29 kvinnor på sin väg genom fyra olika behandlingsprogram. De fyra olika 

behandlingsprogrammen var tolvstegsprogrammet, den lösningsfokuserade terapin, det 

terapeutiska samhället samt social träning. I studien intervjuades informanterna i början 

och slutet av behandlingen samt ett år efter det att vården hade upphört. Vi väljer här att 

redogöra för resultaten av tolvstegsprogrammet då även vissa av våra informanter tillhör 

eller har tillhört en sådan behandlingsform. Studien visade att alla kvinnor som tagit del 

av tolvstegsprogrammet hade påverkats men dock på olika sätt. Tre olika teman gör sig 

utmärkande vid analysen av resultaten från kvinnornas utsagor. De tre temana är 

sjukdomen, den högre makten och den nya öppenheten. Sjukdom som tema innebar att 

informanterna skriver om sin beroendehistoria och att de i denna omskrivning tillskriver 

nya meningsstrukturer och identiteter till sina tidigare erfarenheter. Ett exempel på vad 

det innebär är att flertalet av kvinnorna började tänka på sitt missbruk som en sjukdom 

istället för ett personligt misslyckande och på så sätt har erhållit en förklaring på sin 

situation som hjälper dem vidare mot ett tillfrisknande. De har alltså format en ny 

identitet i form av att ha en sjukdom. Detta gällde dock inte för alla kvinnorna då en del 

av dem inte anammade sjukdomsförklaringen fullt ut. De kvinnorna resonerade kring 

sina identiteter dels som sjuka men inte enbart, då de även hävdade att en del av 

missbruksbeteendet beror på deras karaktär. Det andra temat som identifierades var den 

högre makten, som är relaterat till sjukdomsbegreppet på så vis att alkoholisten beskrivs 

som maktlös inför alkoholen, eftersom alkoholism är ett sjukdomstillstånd. I det läget 

rekommenderas klienterna att söka stöd och hjälp hos en högre makt för att reda ut sina 

problem. Informanterna berättar genomgående att den högre makten inte har några 

religiösa anspelningar utan utgörs av behandlingsgruppen i sig, där nätverket bygger på 

ärlighet och uppriktighet till skillnad från ett förflutet i lögner och manipulation. Det 
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tredje temat, öppenhet, handlar om att bryta det gamla mönstret av förnekelse inför det 

egna beroendet och att kunna tala öppet om sina svårigheter dels med behandlare och 

dels med de andra i behandlingsgruppen. Informanterna uppger att de i och med 

delaktighet i tolvstegsprogrammet har lärt sig att be om hjälp vid behov (Hilte och 

Laanemets, 2002, refererade i Hilte, 2009). 

 

Project MATCH är en av de största studierna som har utförts inom beroendeforskning 

där forskarna siktade på att kartlägga vilken behandlingsform som var mest effektiv för 

de i alkoholmissbruk. Syftet med studien var att utforska relevansen av att matcha rätt 

behandlingsform till olika personligheter och karaktärsegenskaper hos personerna med 

ett beroende. Studien tog åtta år och innefattade 1726 patienter och 80 terapeuter. De tre 

behandlingsformerna som undersöktes för kartläggning var kognitiv beteendeterapi 

(KBT) vars syfte är att korrigera låg självkänsla och negativa tankemönster, 

motivationshöjande behandling (MET) som går ut på att göra klienten medveten om 

sina egna styrkor och färdigheter för att kunna vara nykter, samt tolvstegsmodellen 

(exempelvis Anonyma Alkoholister) som fungerar som en gemenskap och tillhörighet 

för alkoholister att hjälpa och stötta varandra. Resultatet av studien visade att det inte 

fanns någon betydande skillnad i effekten mellan de olika behandlingsformerna. 

Eftersom det inte fanns någon betydande skillnad mellan de tre visar även resultatet att 

det inte finns någon anledning att matcha rätt behandling mot rätt individ. En kritik som 

studien får är att den inte innefattade någon kontrollgrupp som inte fick någon 

behandling överhuvudtaget för att på så sätt kunna jämföra effekten av behandling 

gentemot en naturlig återhämtningsprocess av alkoholisten själv från missbruket 

(Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs, 1999). 

 

Många som lyckas lämna sitt missbruk menar att det handlar om betydelsen av ett 

socialt stöd, att ha vänner samt en egen viljestyrka. Denna viljestyrka är bland annat 

användbar för att kunna skapa sin nya identitet som nykter. Vidare uppger nyktra 

alkoholister att något som stärker dem är att gå på möten med till exempel AA. De med 

hög närvaro på mötena bibehåller i högre grad sin nykterhet och de är också omgivna av 

fler sociala relationer. Att tillfriskna från ett alkoholmissbruk är något som tar tid och att 

bibehålla nykterheten är inget som är lätt ens under en kort period. Det är ett livslångt 

projekt där de sociala relationerna är av stor betydelse för att lyckas (Rayburn, 2014). 
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2.3 Skydd vid bibehållande av nykterhet  

Bond, Kaskutas och Weisner (2003) har utfört en longitudinell studie där de följde upp 

personer som sökte hjälp för alkoholmissbruk ett år samt tre år efter det första 

hjälpsökande tillfället. Metoden var kvantitativ där informanter fyllde i svarsenkäter och 

urvalet av informanter gjordes på både privata och offentliga hjälpprogram. Syftet med 

studien var att ta reda på hur alkoholkonsumtionen såg ut bland de som deltog. 

Faktorerna de var intresserade av att undersöka var socialt stöd för att minska 

konsumtionen av alkohol, i vilken utsträckning personen hade andra alkoholister i sitt 

privata nätverk samt betydelsen av ett medlemskap i AA. I sina resultat fann de att de 

faktorer som i störst utsträckning underlättar ett bibehållande av nykterhet var frånvaron 

av andra alkoholister i det privata nätverket samt frekventa kontakter med AA. 

Resultaten visade att mer frekvent medverkan i AA och kontakter med andra 

medlemmar i början av behandlingen ökade sannolikheten att fortfarande vara nykter 

vid det uppföljande tillfället tre år senare. Deras slutledning var således vikten av de 

varaktiga effekter som observerats från ett stödjande nätverk vid bibehållandet av 

nykterhet. 

 

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) riktar sig till 

anhöriga till någon med beroendeproblematik. Programmet har syftet att stödja de 

anhöriga i deras process att uppmuntra sina närstående med beroendeproblematik att 

söka hjälp. Utvärderingar av CRAFT har visat att de anhörigas agerande har inverkan på 

den alkoholberoendes benägenhet att söka hjälp. Utvärderingarna visar även att de 

anhörigas känslor av ångest minskar när de medverkar i programmet. Att lära sig om 

bemötande och kommunikationsfärdigheter ökar känslan av tillit i relationen mellan den 

anhöriga och individen med beroendet (Bång, 2016). 

 

2.4 Svårigheter vid bibehållande av nykterhet 

Exponering för stress är ett pålitligt och kraftfullt sätt att utlösa sug efter alkohol hos 

personer med beroende. Detta visar studier där grupper har jämförts, där den ena 

gruppen har bestått av individer med alkoholberoende och den andra av individer med 

sociala dryckesvanor. När de utsätts för stress reagerar båda grupperna med ångest men 

det är bara hos individerna med ett alkoholberoende som stressen också framkallar ett 

sug efter alkohol. De alkoholberoende uppger att stressen oftast är av social natur såsom 

konflikter med en partner, en vän eller en chef (Heilig, 2015).  
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Abstinence Violation Effect (AVE) beskrevs första gången för 35 år sedan. En formell 

svensk översättning finns inte men fenomenet kallas ofta ”bakslagseffekten”. AVE 

formulerades av Alan Marlatt efter utförda djupintervjuer med män som av någon orsak 

inom nittio dagar efter avslutad behandling drack igen för första gången. Studien visade 

att vissa av de personer som fick återfall var mer benägna att drabbas av AVE. De 

verkade ha en större benägenhet att drabbas av stark självkritik vid minsta avvikelse 

från nykterhet. De uttalade en upplevelse av att tappa kontrollen över sin nykterhet och 

återgå till sin tidigare konsumtion av alkohol som de hade under beroendet även om de 

endast hade smuttat på ett glas vin. Alan Marlatt gjorde således skillnad mellan fall och 

återfall. Med återfall menar han att återgå till den tidigare alkoholkonsumtionen medan 

han med fall menar att man som ovanstående beskrivs, endast smuttat på ett glas vin 

eller liknande (Marlatt, 1978). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ett långvarigt tillstånd i alkoholberoende kan leda till känslor av självförakt där 

alkoholintaget risker att bli en form av självmedicinering för att dämpa ångest. 

Betydelsefulla faktorer för att lyckas lämna ett beroende har påvisats vara ett stödjande 

nätverk, att vara ärlig med sin problematik och att skapa sig en ny identitet som nykter. 

Det finns inga markanta skillnader i effekten från olika former av behandling visade en 

jämförande studie som undersökte flera olika typer av behandlingar. Anhöriga kan spela 

en stor roll i att hjälpa individen ur sitt beroende. Program för att hjälpa de anhöriga i 

detta existerar och resultat visar att programmet hjälper anhöriga att minska sin egen 

ångest över att vara närstående till någon med beroendeproblematik. En av 

huvudfaktorerna som har påvisats öka riskerna för återfall i beroende är stress. Då det 

inte går att skydda sig helt från stressfulla situationer behöver den alkoholberoende hitta 

alternativa strategier för att hantera sådana tillfällen. Termerna fall och återfall används 

inom beroendeforskning, där fall beskriver händelsen att ta exempelvis ett glas vin 

medan återfall betyder att fullständigt återgå till sin tidigare alkoholkonsumtion. Vissa 

individer är mer benägna att drabbas av hård självkritik vid ett fall som i sin tur leder till 

ett fullständigt återfall vilket kallas AVE eller bakslagseffekten.   

 

 

 



Björkman & Höglund 

11 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet redogör vi för de två teorier vi har valt att tolka våra data utifrån vilka 

är kognitiv teori och systemteori. Den kognitiva teorin är lämplig i vår analys då vi är 

intresserade av personernas egna tankar och upplevelser av alkoholberoendet och 

nykterheten. Systemteorin är ett verktyg för analysen av nätverkets och omgivningens 

inflytande i individens vardag för att bibehålla nykterheten. 

 

3.1 Kognitiv teori 

Kognition och kognitiv utveckling behandlar hur beteenden utvecklas över tid genom 

mentala processer. Kognition står för de områden inom psykologin där det handlar om 

vad människor tänker men också hur de tänker. Genom minnet tar man fram 

information och tolkar den med hjälp av olika tankar och uppfattningar. En del av 

kognitionen ligger innanför den medvetna och avsiktliga kontrollen och en annan del 

ligger utanför det medvetna och avsiktliga. Kognitiv teori tar alltså upp vilken roll 

tanken och erfarenheten spelar för det mänskliga beteendet (Parrish, 2012).  

 

Var och en upplever världen genom sitt eget medvetande och de ramar som detta utgör. 

Medvetenheten innefattar inte bara den yttre verkligheten utan också en inre värld som 

innehåller tankar, känslor, fantasier och reflektioner. Minnesförmågan ger en känsla av 

kontinuitet i erfarenheterna. Mönster och sammanhang söks och det finns en strävan att 

skapa mening i upplevelserna. Medvetandet påverkas av kognitioner, det vill säga hur vi 

tänker och upplever saker och ting. Vi tillskriver mening till det som sker och vi 

tillskriver ansvar för både våra egna och andras handlingar vilket utgör ett sätt att 

hantera verkligheten och upprätthålla någon form av kontroll. Olika människor skiljer 

sig åt när det gäller utformningen och komplexiteten i de kognitiva referensramarna. De 

påverkas av uppfostran, utbildning, intelligens och värderingar, dessa i sin tur är 

avhängiga av de sociala sammanhang som vi verkar i (Stevens, 1998).  

 

Olika känslor såsom otrygghet, medlidande, lust, glädje eller rädsla utgör en ständigt 

närvarande bakgrund för våra kognitioner. Känslorna kan vara enbart en bakgrund eller 

också kan de bli en överväldigande kraft i medvetandet vilket kan leda till exempelvis 

depression eller ångest. Sådana starka känslor kan ge upplevelsevärlden en speciell 

anstrykning som kan ta sig uttryck exempelvis genom att individen isolerar sig. Ibland 

är det svårt att veta i vilken utsträckning vi är medvetna om våra känslor och vilken 
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bakgrund dessa har och i sin tur i vilken utsträckning de påverkar våra medvetna 

kognitioner. Känslor kan inte bara vara förvirrande och motsägande utan de kan också 

tyckas totalt obegripliga och utanför medvetandets kontroll och omöjliga att beskriva i 

ord (Stevens, 1998). 

 

Kognitiva perspektiv är framträdande i en effektiv praktik som bland annat rör 

beroende. Det som påverkar olika problematiska beteenden och relationer inom det 

kognitiva synsättet är individens olika tankar och åsikter (Parrish, 2012). Inom den 

kognitiva teorin påpekas att mycket är omedvetet för oss i vår inre medvetande- och 

upplevelsevärld (Orbach, 1995). När det handlar om kvalitativ forskning så kan vi som 

forskare alltså ha i beaktande att intervjupersonerna ger utsagor som kan vara 

begränsade, eftersom en stor del av vår kognitiva värld är omedveten för oss. Vi kan 

inte korrekt beskriva våra kognitiva processer utan kan endast ge uttryck för en 

begränsad bild av vad som försiggår i vårt inre (Nisbett & Wilson, 1977). 

 

En hörnpelare i det kognitiva perspektivet är att individen själv styr sin utveckling. Vad 

som har hänt i alkoholistens situation är att individen införlivat ett tänkande om sig själv 

som maktlös. I ljuset av detta perspektiv skulle en förändring av situationen bestå i att 

individen ändrar sitt tänkande om sig själv och börjar se sig själv som en som har 

kontroll över sitt liv (Helleday & Berg Wikander, 2007). 

 

3.2 Systemteori 

Systemteori utgår ifrån de sociala och personliga aspekterna i varje social situation, 

samtidigt som den noterar hur dessa aspekter samverkar med varandra och integreras till 

en helhet. Vidare har systemteori ett fokus på individer som en del av system och att 

dessa system inbegriper andra system. På så sätt kan systemteorin integrera sociala och 

psykologiska aspekter i mellanmänskliga situationer. Systemteorin uppmärksammar att 

olika system samverkar med varandra på ett komplext sätt. En beskrivning av denna 

samverkan bidrar till en förståelse av hur individer samspelar med varandra i familjer, i 

olika kollektiv och i samhället överlag (Payne, 2005).  

 

Tidigare har alkoholberoende och dess behandling främst fokuserat på alkoholisten och 

denne som en “ensam” individ. På senare tid har behandlingen av alkoholisten dock 

utvecklats mer kring ett systemiskt perspektiv där hjälp tas av familjemedlemmarna för 
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att ringa in orsaker och hitta anledningar till beroendet. Det förekommer att hela 

familjen tillsammans går i terapi för att få den beroende familjemedlemmen frisk. 

Beroendet ses som en sjukdom för hela familjen och tar hänsyn till varje familjemedlem 

som en individ som får prata om de konsekvenser beroendet i familjen har fått för den 

enskilde. Effekterna av familjeterapin är positiv då ett liv i fortsatt nykterhet med färre 

återfall är vanligare än om individen har gått ensam i terapi. Familjeterapin bidrar till en 

minskning av skilsmässorna på grund av att familjen får tillfälle att bearbeta de 

konflikter som har uppstått till följd av beroendet (Fals-Stewart, Lam & Kelley, 2009). 

 

Även stress-sårbarhetsmodellen går hand i hand med systemteorin. Denna modell 

beskriver en balans mellan biologiska och sociala orsaksfaktorer och kan ge en bild av 

orsakssambanden dem emellan. Barn till föräldrar med depression tycks exempelvis 

vara mer känsliga för att också hamna i just depression. De är mer mottagliga. Om 

individen i fråga är mer mottaglig för att hamna i till exempel depression krävs det 

också mindre stress för att utlösa eller föranleda till exempel ett alkoholberoende 

(Parrish, 2012). Systemteorin kan utgöra ett verktyg för att titta på de faktorer (system) i 

individens tillvaro som kan utgöra ett stöd för individens motståndskraft. Det handlar 

exempelvis om att ha konsekventa och positiva anknytningar (Howe, 2005). Varför 

vissa personer är mer utsatta för psykiska problem än andra som har blivit utsatta för 

samma händelser kan alltså delvis förklaras av stress–sårbarhetsmodellen. Det är av stor 

vikt inom praktiken att ta hänsyn till olika typer av sårbarhet och utsatthet. Sårbarheten 

kan bero på till exempel olika personliga, ärftliga eller socioekonomiska faktorer. Här 

måste praktikern känna till och kunna förstå samspelet mellan dessa faktorer för att 

kunna skapa sig en förståelse för hur stress påverkar individer på olika sätt (Parrish, 

2012).  
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4. Metod 

Följande kapitel inleds med en redogörelse över hur vi gått tillväga vid urvalet av 

litteratur vid granskning av tidigare forskning. Efter det följer vår forskningsdesign och 

vårt tillvägagångssätt. Vidare följer en förklaring på hur vi har gjort vårt urval av 

informanter. Vi går vidare med en diskussion om vårt analysverktyg och studiens 

trovärdighet. Sedan resonerar vi kring de etiska aspekterna vi har tagit ställning till. 

 

4.1 Urval av litteratur 

I vår litteraturgranskning av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna: 

SocIndex, Base, SwePub, PsycInfo, PubMed och Academic Search Elite. Sökord vi 

utgick från i granskningen är följande: missbruk, nykterhet, alkoholism, sobriety, 

substance abuse, recovery, alcoholism, system, stigmatisation, salutogenic, alcoholic 

anonymous, addiction, sober, beroende, nykter alkoholist, sober alcoholic, network 

alcoholists. Vi begränsade oss genom att kombinera orden så att vi sökte på exempelvis 

“beroende och nykterhet” eller till och med tre ord såsom “network and recovery and 

alcoholism”. Det resulterade i ett sökresultat på runt ett femtiotal artiklar per 

ordkombination. Vi har avgränsat oss genom att utesluta tidigare forskning som intar ett 

medicinskt perspektiv på beroende och har istället koncentrerat oss på att redogöra för 

delar av forskning som intar ett psykosocialt perspektiv. Detta för att vi i vår studie är 

intresserade av ett psykosocialt perspektiv på beroende och på så sätt får vi även en 

grund där vi kan jämföra våra resultat med andras resultat (se 7.3 Våra resultat 

kopplade till tidigare forskning).     

 

4.2 Forskningsdesign  

Vi har valt att genomföra vår studie genom kvalitativ metod där vi har utfört 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju utgår ifrån ett antal olika 

teman som ska belysas under intervjun. Inom de olika temana finns färdigformulerade 

frågor som kan ställas, dock med en reservation hos intervjuaren att vissa frågor 

behöver frångås eller beröras djupare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under 

tiden för intervjun är det viktigt att ha en genomtänkt intervjuguide så att rätt frågor 

ställs under de teman man har valt att lägga fokus på. Framförallt gäller det också att ha 

en förmåga att lyssna aktivt samt att kunna använda sig av uppföljande frågor (Larsson, 

2005). De teman vi har identifierat som relevanta att utforska i vår studie är 

informanternas upplevelser av vägen in i beroende, vägen ut ur beroende, svårigheter 
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med att bibehålla nykterhet men också det positiva: deras upplevelser av vad som gör 

att de kan bibehålla sin nykterhet. 

 

Den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna har sedan överförts till 

text under arbetets gång. Det vill säga vi har genomfört en intervju som vi sedan har 

lyssnat av via inspelning och skrivit ner i textformat innan nästa intervju har 

genomförts. Intervjun är ett samtal som utvecklas mellan två människor ansikte mot 

ansikte och vid utskriften av detta abstraheras samtalsinteraktionen i fysisk form och 

fixeras istället i skriven form. Momentet när man transformerar det empiriska materialet 

från en form till en annan kallas för transkribering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I studien har vi genomfört fem intervjuer med idag nyktra alkoholister som är 

medlemmar i Länkarnas verksamhet. Efter vår kontakt med en ansvarig medlem i 

Länkarna fick vi bekräftat att fem intervjupersoner troligen var villiga att ställa upp. Vi 

berättade för vår kontakt i Länkarna vad vi söker hos våra informanter och på så sätt 

kunde han förbereda och tillfråga dem han tyckte kunde passa vår studie. Anledningen 

till att vi planterade informationen genom vår kontaktperson hos Länkarna var för att 

inte inskränka anonymiteten i deras verksamhet och för att få så informationsrika fall 

som möjligt. Det är av stor vikt i kvalitativa studier att man får fram detaljerade och 

relevanta beskrivningar från intervjupersonerna (Larsson, 2005). Efter det besökte vi en 

av deras träffar för att presentera oss. Där berättade vi själva om syftet med vår studie 

och gav även information om samtyckes- och konfidentialitetskravet (se 4.7 Etiska 

ställningstaganden för vidare förklaring). Efter delgivningen av informationen 

meddelade de som var villiga att ställa upp sitt intresse direkt på plats genom att lämna 

sitt telefonnummer till oss. Vi har därefter kontaktat dem en och en personligen via 

telefon för att stämma träff för intervju. Vi har varit noga med lyhördheten under 

telefonsamtalen för att bestämma träff på platser som har känts bekväma och trygga för 

informanterna. Vid starten av varje intervjutillfälle har vi även visat samtyckes- och 

konfidentialitetskravet skriftligt där vi har fått en underskrift om medgivande till att bli 

intervjuad och informanten har fått behålla en kopia (se bilaga 2).  

 

Vi har i studien använt oss av en teoritriangulering genom att analysera våra data med 

hjälp av både systemteori och kognitiv teori. På så sätt har vi kunnat belysa resultaten ur 
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två perspektiv, ett med fokus på informanternas egna tankar och upplevelser av 

beroendet och ett där relationerna till andra (nätverken) har stått i fokus. Genom att 

analysera på det sättet har vi breddat infallsvinklarna för hur vi har tolkat våra data 

vilket har medfört så preciserade svar som möjligt på våra frågeställningar. Genom att 

använda olika teoretiska perspektiv vid analysen av samma dataunderlag ökar 

trovärdigheten i studien (jmf. Svensson & Ahrne, 2015; Larsson, 2005).   

 

4.4 Urval av informanter 

Ett kriterium i vårt urval av informanter var att de har varit nyktra en längre period 

eftersom vi är intresserade av vad som fungerar vid bibehållandet av nykterhet. Vår 

föreställning är att det här resonemanget har lett fram till ett informationsrikt urval där 

våra informanter har mycket att förmedla som kan hjälpa oss att svara på våra 

frågeställningar (jmf. Larsson, 2005). Bland våra informanter har några blivit 

diagnostiserade med substansbrukssyndrom enligt DSM-5 och några inte. Det är inget 

vi har haft som ett krav när vi har gjort vårt urval då det inte är av relevans sett till vårt 

syfte och frågeställningar. Det som har varit av relevans för oss är att personen har 

befunnit sig i ett beroende som denne nu har lämnat. Informanten med kortast tid i 

nykterhet har varit nykter i 2 år och den med längst tid i 35 år. Samtliga av 

informanterna lever idag självvalt absolutistiskt, det vill säga att de inte dricker någon 

alkohol överhuvudtaget och de skulle beskriva ett tillfälle om de gjorde det som ett 

återfall. Samtliga informanter är män i femtiofem till sjuttio års ålder. 

 

4.5 Analysverktyget 

Den fenomenologiska forskningsansatsen har legat till grund för vår intervjustudie 

vilket innebär att vi har siktat på att förstå de sociala fenomen vi undersöker utifrån 

aktörernas egna perspektiv. Målet med den fenomenologiska ansatsen är att komma 

fram till ett så kallat väsenskådande. Alltså handlar det inte om att beskriva enskilda 

fenomen utan snarare att finna de enskilda fenomenens gemensamma väsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Det vill säga att det är vårt ansvar att försöka beskriva världen och 

fenomenet som undersöks på det sätt som just den informanten upplever det. Där har vi 

tagit hjälp av fenomenologisk reduktion. Reduktionen innebär att vi inte dömer våra 

intervjuers innehåll utan strävar istället efter att komma fram till en så förutsättningslös 

beskrivning som möjligt genom att sätta vår vetenskapliga förkunskap inom parantes 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Vi har låtit oss inspireras av den hermeneutiska meningstolkningen vid analysen av våra 

data. Hermeneutisk meningstolkning innebär att forskaren försöker förstå mening i 

texter och ord. I hermeneutisk tolkning undersöks och tolkas enskilda delar och deras 

mening i relation till helhetens mening. Det här kallas för hermeneutisk cirkel. 

Tolkningen bygger även på att hitta ett inre sammanhang i de utskrivna intervjuerna, 

utan logiska motsägelser. Forskaren behöver ständigt pröva de olika deltolkningarna 

tillbaka mot helheten. Den sista punkten som den här tolkningsmetoden innefattar är att 

varje ny tolkning innebär förnyelse och kreativitet. Tolkningen siktar mot att gå utöver 

det uppenbara och ytterligare berika vår förståelse om ett givet fenomen (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Vid textanalysen av våra intervjuer innebär det här att helheten symboliseras av de 

nyktra alkoholisterna och nykterheten. De olika delarna representeras av de teman som 

våra frågor har kategoriserats under. Nämligen vägen in i beroendet, vägen ut ur 

beroendet, skyddsfaktorer vid bibehållande av nykterheten samt svårigheter vid 

bibehållande av nykterheten. Dessa teman symboliserar delarna som prövas mot 

helheten för att finna ett logiskt sammanhang i utsagorna.  

 

4.6 Studiens trovärdighet 

I vår forskningsansats behöver vi ta hänsyn till reliabiliteten. Begreppet reliabilitet 

behandlar forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Det vill säga, kan studien 

reproduceras vid ett annat tillfälle av andra forskare med likadana resultat som utfall? 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har siktat på transparens och tydlighet i vår genomgång 

av tillvägagångssättet för studien för att maximera möjligheterna för andra forskare att 

reproducera studien under likadana omständigheter. Vi har även bifogat intervjuguiden 

som en bilaga för att samma frågor ska ha möjlighet att ställas av andra forskare om så 

önskas.  

 

Validitet handlar om sanningen och styrkan i ett yttrande och vi behöver alltså ställa oss 

frågan om vår metod undersöker det fenomen vi har avsett att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Är resultaten ett svar på det vi frågade oss i studien? Här gäller det 

för oss att få så informationsrika beskrivningar som möjligt från våra informanter och 

att möjliggöra för dem att uttrycka sig, för att vi ska få så tillförlitliga resultat som 

möjligt (Larsson, 2005). Bedöms resultaten sedan vara tillförlitliga och giltiga återstår 
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generalisering. Generalisering innebär att resultaten av våra intervjuer kan överföras till 

andra undersökningspersoner, kontexter eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

En av de etiska principerna man i forskarrollen ska ta på sig är att man ska “göra gott” 

(Guidelines, 1992:15). Att informanterna har fått möjlighet att välja plats för intervjun 

anser vi bidrar till ovanstående. Att bli intervjuad är för många mer eller mindre en 

personlig angelägenhet och något en forskare bör ta i beaktande är att relationen mellan 

intervjupersonen och forskaren kan innefatta både spänningar, konflikter och 

makthierarki (Öberg, 2015). Ett etiskt dilemma är också att forskaren vill att intervjun 

ska vara så djup som möjligt, utan att intervjupersonen kränks. Å andra sidan vill 

forskaren att den ska vara så respektfull som möjligt, med risk för att stå med ett 

empiriskt material som bara “skrapar på ytan” (Fog, 2004).  

 

Våra informanter har delgivits information, både muntligt och skriftligt, om de etiska 

krav vi som forskare tar ansvar för. Det första är samtyckeskravet, vilket innebär att 

intervjupersonen fått information om studien, dess syfte och hur den är upplagd 

(Larsson, 2005). De har även delgivits information om konfidentialitet, vilket innefattar 

att den information vi fått från våra intervjupersoner inte får röja deras identitet under 

publiceringen av rapporten (Kvale, 1997). I slutet av varje intervjutillfälle har våra 

informanter fått frågan om de vill ha något särskilt alias då vi beslutade att kalla alla vid 

namn för att ge en personligare prägel i resultatredovisningen. Samtliga har svarat att de 

vill ha sina egna namn i studien då de känner sig trygga med det. Vi har dock tagit 

beslutet att inte tillmötesgå deras önskan utifrån de etiska aspekter vi behöver ta hänsyn 

till, så deras namn är trots deras önskan fingerade. Namn på platser och anhöriga har 

utelämnats helt för att inte röja deras identiteter. Vidare har vi underrättat våra 

informanter om informationskravet. Det innehåller information om att uppgifter endast 

används till den aktuella studien där nyttjandekravet preciserar att de insamlade 

personuppgifterna inte får användas så att det påverkar den enskilde, som till exempel i 

andra studier eller reklam (Svensson & Ahrne, 2015).   
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas våra resultat. Det första temat är vägen in i beroende där vi 

identifierade euforiska upplevelser samt trauma som bidragande orsaker. Det andra 

temat är vägen ut ur beroende där informanterna uppger rätt vård och egen vilja som 

huvudsakliga faktorer för att bibehålla nykterheten. Efter det följer temat skydd vid 

bibehållande av nykterhet där vi fann: att ha nya aktiviteter omkring sig, positiva 

effekter över tid (till exempel stabilare ekonomi och mindre ångest) samt ett 

medlemskap i Länkarna som genomgående berättelser. Det sista temat är svårigheter 

vid bibehållande av nykterhet där vi fann att stress, oro och motgångar är de mest 

frekventa utsagorna hos våra informanter. 

  

Här följer en presentation av våra fem informanter: 

Bosse är ålderspensionär som har varit nykter i 35 år. Han bor idag med sin fru som han 

även levde ihop med under tiden i beroendet. De har vuxna barn.  

 

Karl är ålderspensionär som har varit nykter i snart 25 år. Han har fyra idag vuxna barn 

som var i ung ålder (den yngsta 2 år) när han blev beroende av alkohol. Han blev 

beroende när hans hustru (även mamma till de fyra barnen) gick bort. Idag har han god 

kontakt med sina barn.  

 

Stig har varit nykter i cirka 15 år. Stig arbetar och lever idag i samma förhållande som 

under tiden i beroendet, de är nu gifta. Han har inga barn.  

 

Hasse är ålderspensionär och har varit nykter i 2 år. Han skiljde sig från sina söners 

mamma innan han blev beroende av alkohol, men de har hela tiden haft bra kontakt. 

Han har varit nykter i cirka två år. Idag har Hasse bra kontakt med sina barns mamma, 

sina två söner och sin syster.  

 

Sixten har varit nykter i cirka 4 år. Sixten har arbete och lever idag ensam men har god 

kontakt med sina sex barn.  

 

Informanterna beskriver att relationerna till de anhöriga tidvis blev sämre under tiden i 

beroendet. För vissa så pass att de nästan helt förlorade kontakten med sin familj. 
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Samtliga har dock lyckats återknyta kontakten och har idag ett stabilt nätverk i form av 

sina anhöriga. Informanterna är mellan femtiofem och sjuttio år gamla.  

  

5.1 Vägen in i beroende 

Bosse, Hasse, Sixten och Stig beskriver sin första kontakt med alkohol som upplevelser 

av att känna sig modigare. De beskriver sina första onyktra tillfällen som heroiska och 

oövervinnliga upplevelser där hämningar släppte och känslor av rädsla, underlägsenhet 

och osäkerhet försvann.  

 

Allting löstes upp och det var en underbar känsla, om man säger, alla problem 

rann ju bort. Det var himmelskt. Den inre känslan man hade försvann ju och så 

blev man modig. Så det var en mycket positiv upplevelse, tidigt. (Bosse) 

 

 I början så var det, jag var rätt blyg när jag var yngre. Då släppte alla de där 

hämningarna och man kunde prata med folk. Och allt och alla. Då såg man ju att 

det här var ju min grej för då vågade jag ju grejer. (Stig) 

 

Sixten beskriver att allt blev roligare, mera lustfyllt och att han kände sig modigare. 

 

 Man blev ju modigare. När man fick mer pengar så ökade konsumtionen. Senare 

kunde jag också känna att jag blev roligare hemma, att lusten kom lite mera. 

(Sixten) 

 

Karl återger en upplevelse som skiljer sig från de andras. Han beskriver det som 

genetiskt betingat med en traumatisk upplevelse i sitt liv som utlöste denna genetiska 

betingelse. Han beskriver alltså två faktorer i kombination som fick honom att börja 

dricka och att han drack för att klara av sorgen efter hustruns bortgång. Samtidigt 

resonerar han på så sätt att det kan hända vem som helst vid en svår motgång. Han 

berättar att han idag inte ångrar åren han drack då hans upplevelse är att det hjälpte 

honom genom ångesten efter dödsfallet och han reflekterar över ifall han utan alkohol 

kanske istället hade begått självmord. 

 

Jag drack ganska socialt. Det var en händelse i mitt liv som utlöste den här 

alkoholismen. Jag var gift och hade fyra barn och under den tiden vi var 

tillsammans, det kunde vara en lördagskväll, jag hade alltid sprit hemma. En 
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grogg till tv:n eller vad det nu var. Och vi tog en, lite som andra människor. Men 

tyvärr så blev hon sjuk och gick bort i cancer. Hon var 34 år och jag var 33 år 

och blev änkeman. (Karl) 

 

Man måste ju leva vidare. Orka leva vidare. Generna finns ju med, min far var 

definitivt [alkoholist], men han skötte det hela livet. Den där genen fanns ju med 

mig och den utvecklade jag. Hade min fru inte gått bort så hade inte jag ramlat 

dit. (Karl) 

 

Samtliga informanter ger vidare en beskrivning av ett alkoholintag som eskalerar och 

som de slutligen tappar kontrollen över. De berättar om en vardag som kantas av lögner 

till omgivningen, skulder, frånvaro från sina arbetsplatser, ångest som dövas genom att 

dricka mer alkohol samt ett ständigt planerande i jakten på alkohol och konsumtionen 

av den som upptar merparten av deras liv. Bosse berättar till exempel att han en gång 

ringde till sin arbetsplats och sjukskrev sig vid två tillfällen under samma dag. Han 

sjukskrev sig för att stanna hemma och dricka, blev full och glömde bort att han hade 

ringt en gång redan. Han beskriver hur han upplevde en känsla av total underlägsenhet 

gentemot sin arbetsgivare när han blev konfronterad med det vid återvändandet till 

arbetsplatsen efter några dagar i onykterhet. Informanterna beskriver att de visste att 

deras alkoholkonsumtion var utom kontroll och det enda som kunde ta bort ångesten 

som den vetskapen gav var att dricka igen. 

 

De känslor jag fick av att dricka, alltså den, det ruset, kan man säga. Det 

behövde jag, det var hur bra som helst. Det bedövade. Jag behövde inte tänka på 

det där eländet eller det där roliga. (Hasse) 

 

Bosse, Stig och Hasse använder termen karriär när de pratar om sin tid i 

alkoholberoendet. Bosse delar in sin karriär i fyra faser. Han benämner dessa festfasen, 

flyktfasen, smygsuparfasen och frånvarofasen. Han uppger att han har talat om de fyra 

faserna på möten hos Länkarna och att andra känner igen sig. Festfasen är den första, 

där upplevelsen är positiv, negativa känslor försvinner och positiva förstärks. Detta 

bidrar till ett fortsatt festande vilket leder in i flyktfasen. Där jagas ständigt de positiva 

känslorna vilket medför att förmågan att överhuvudtaget hantera de negativa känslorna 

och motgångar förminskas. Under denna fas, menar han, börjar individen isolera sig och 

förlora sitt engagemang till andra saker i livet. Under smygsuparfasen har den förmågan 
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i stort sett försvunnit helt vilket medför ett för många ständigt intagande av alkohol för 

att kunna hantera sin vardag. Smygsuparfasen har två aspekter, beskriver han, dels 

smyger man för sin omgivning med lögner och manipulation och dels inför sig själv i 

form av en självförnekelse när det kommer till den egna problematiken. Den sista fasen, 

som han kallar toppen av karriären, är frånvarofasen. Även frånvarofasen har två 

aspekter, menar han, på så vis att personen ofta är frånvarande från arbetet, relationer 

och andra förpliktelser men den har även en mental aspekt. Han beskriver det som att 

han var där fysiskt men inte mentalt, då tankarna alltid kretsade kring alkohol. Han 

berättar att det är under frånvarofasen som alkoholisten når sin botten. 

 

När hela den där karusellen börjar, då blir man världsmästare på att ljuga, på 

att hitta på, på att krypa in i sitt hål. Du blir expert på det! Och det eskalerade. 

Skulder. Mera dricka. Bråk. Alltså inte fysiskt, utan det där psykiska, dra sig 

undan. Lite mer och mer och mer. Till slut då med åren blev det så mycket att 

hela världen runt omkring inte existerar. Jag måste ju planera för att dricka. 

(Hasse) 

 

Bosse och Hasse säger uttryckligen att innerst inne vet en alkoholist att denne är 

alkoholist men att förnekelsen är oerhört stark. Det enda som kan döva ångesten över 

hur de lever sitt liv är att inta mer alkohol. Karl säger att han gjorde det för att kunna 

fungera samtidigt som han visste att det inte alls fungerade.  

 

Då blev jag av med jobbet. Jag höll ju på att supa ihjäl mig då. Eller, supa ihjäl 

mig, jag tyckte ju det var skönt. Alltså jag mådde ju skitbra. Tills dagen efter. Då 

mådde jag inte alls bra. Tills på kvällen när jag hade fått i mig igen. Då mådde 

jag bra. Hela tiden, hela tiden. (Hasse) 

 

Samtliga informanter har berättat om en botten innan de tog sig ur sitt beroende. Denna 

botten tar sig dock lite olika uttryck hos dem. Hasse förlorade både arbete och körkort, 

Karl förlorade körkortet. Bosse och Sixten gick ur beroendet med jobb och körkort i 

behåll. Stig hade på den tiden inget körkort men har hela tiden haft jobbet kvar. Alla 

beskriver upplevelser av att ha förlorat tilliten bland anhöriga. 
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5.2 Vägen ut ur beroende 

Hasse, Sixten och Bosse berättar att de i kombination med att nå sin botten fick rätt vård 

vid rätt tillfälle och på så sätt lyckades lämna sitt beroende. Vården bestod i samtliga tre 

fall av kontakt med läkare med ett recept på antabus som följd samt medverkan i 

tolvstegsprogram. Samtliga tre blev ställda inför ett ultimatum av sin arbetsgivare att 

genomgå behandling eller förlora sitt arbete i samband med att de nådde sin botten. 

Bosse och Sixten lyckades bli nyktra och behålla sina arbeten. Hasse lyckades inte trots 

ultimatum från arbetsgivaren och förlorade således sitt arbete. Sixten och Hasse 

poängterar vikten av att själv ha viljan för att lyckas komma ur. Bosse beskriver det 

istället som att han blev nykter mot sin vilja och att det var läkaren och teamet runt 

omkring som hade bestämt sig för att han skulle ur beroendet. Samtliga informanter 

beskriver det som att de plötsligt insåg att beroendet inte längre kunde fortgå. Det fanns 

inga andra vägar kvar att gå förutom den mot nykterhet. 

 

Man märker inte att man går in i ett missbruk. Det är det som är problemet 

egentligen. Jag slutar imorgon. Det är det som är missbruket, att man utvecklar 

det där. Det är det man måste acceptera. Man måste ta beslutet. Utan beslutet 

blir man aldrig nykter. Det går inte. Det tar tid va. Jag brukar säga, ge det tre år 

av ditt liv, sen kan du börja se på det och jag tror inte du går tillbaka. Då har du 

börjat bli accepterad för den du är. Tre år va. Sen kan du ge upp det om du vill. 

(Karl) 

 

Till slut blev det så allvarligt att jag skulle bli uppsagd. Jag blev uppkallad på 

kontoret. Facket var med, förmännen var med, läkaren var med. Jag fick ett 

papper och de sa, skriv bara under det här pappret nu så säger du upp dig själv. 

Då tog den här läkaren pappret och sa, nej han ska inte sägas upp, utan här ska 

vi ha bort missbruket och inte missbrukaren. Så nu kommer han få femton 

månaders antabus som han kommer upp till oss varje dag och tar. (Bosse) 

 

Stig och Hasse har inte fått någon vård av läkare eller antabus utan endast på egen hand 

sökt sig till Anonyma Alkoholister och Länkarna. De sökte sig dit då de insåg att de 

behövde ha något nytt att sysselsätta sig med efter tiden i beroendet. De båda uppger 

också den egna viljan samt anhöriga runt omkring som sina medel för att lyckas lämna 

beroendet. Samtliga beskriver vägen ut ur beroendet som en process där de under tiden i 

nykterhet får fler och fler anledningar att fortsätta vara nyktra. Anledningarna består av 
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mer tillit bland anhöriga, känslan av sig själva som mer kompetenta, bättre ekonomi och 

en lugnare tillvaro. De beskriver även att lusten att leva återvänder. I Länkarna 

omnämns alla dessa saker som sidovinster till följd av att vara nykter, något de ständigt 

gör varandra uppmärksamma på och påminner varandra om. Bosse som menar att han 

blev nykter mot sin vilja berättar om hur han fick mycket hjälp av Länkarna i början av 

sin nykterhet för att upptäcka sidovinsterna.   

 

Jag måste ju prova i alla fall. Och det har ju hållit på sedan dess, utan problem 

alltså. I början funderade man ju mycket på det här med alkohol. Det är ju jobb 

det med. Men jag är rätt envis och bestämde mig ju för att nu får det jävlar vara 

nog alltså. Du måste ju göra något annat av ditt liv istället för att bara kasta bort 

det. Annars hade vi nog gått skilda vägar, frun och jag. Då hade jag säkert 

fortsatt att dricka. Det är inte säkert att jag hade suttit här idag. Det vet jag inte. 

(Stig) 

 

Man utvecklas och frisknar till och får ett självförtroende. Ett människovärde. 

Det har kommit sakta. Förr skulle man vara alla till lags på något vis. (Bosse) 

 

Jo man fick ju lust att leva igen. Göra saker och ting. Självförtroende. Men just 

lusten att leva igen, den fanns ju inte innan. Brännvin piggar ju upp, men i det 

sista, det glimtade ju bara till och sen var det bara elände. Det minns man ju. 

Det minns alla som har varit inne i det där. (Karl) 

 

5.3 Skydd vid bibehållande av nykterhet 

Bosse, Hasse, Sixten och Stig berättar att något av det viktigaste för dem när det kom 

till att bibehålla sin nykterhet i början efter att de lämnade beroendet var att omge sig 

med nya saker. De återger berättelser av hur de har brutit med gamla vänner vars 

huvudsakliga aktivitet tillsammans var att dricka. Hasse till exempel, berättar att han 

sålde sitt hus och lämnade allt bakom sig för att starta på nytt. Han uttrycker det som att 

han inte hade några dörrar kvar, ingen mer stans att fly till. Hans vuxna söner hjälpte 

honom i processen att slänga och sälja allt. Denna process gjorde honom även skuldfri 

på så sätt att när han sålde huset kunde han betala av alla sina skulder. Skulderna hade 

tyngt honom och varit en bidragande faktor till ett fortsatt drickande och i och med att 

han kunde betala av dem återvände en känsla av hopp som hjälpte honom att starta på 

nytt. Där och då blev Hasse nykter och säger att han aldrig tvivlat på att fortsätta vara 
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det sedan dess. Sixten bytte arbetsplats i samband med att han kom hem från 

behandlingshemmet, något som var honom till stor hjälp på så sätt att han upplevde att 

han slapp skammen i att bli dömd av sina tidigare kollegor. Han uppger även att det var 

vården i form av spontana prover på lasarettet i kombination med en nystart som hjälpte 

honom att bibehålla sin nykterhet.  

 

Det är såhär att när det här en gång har vänt, man måste ha något alternativ. 

Man måste skaffa sig nya bekanta. Man måste skaffa sig nytt i vardagen, vad du 

håller på med. Okej om du har ett jobb, men du måste ha någonting när du 

kommer hem också. Du måste ha någonting nytt att tänka på. Som jag, jag har ju 

lyckligtvis, jag blev ju farfar i den vevan också. Jamen vadå, motivering? Hon 

kan ju inte få växa upp med en farfar som inte kan hålla sig ifrån…  (Hasse) 

 

Sen skulle jag börja jobba och då fick jag byta arbetsplats. Såhär i efterhand var 

det bra. Nya arbetskamrater. En grej som var bra också i den där första perioden 

är att man åker till lasarettet och lämnar prover. Det gick inte att planera 

omkring det. (Sixten) 

 

Samtliga fem beskriver hur de i och med att de lämnade den tidigare livsstilen bakom 

sig så sakteligen började återvinna tilliten hos sin omgivning. De berättar om hur de fick 

uppgifter på sina arbetsplatser som de tidigare inte fått och om hur anhöriga började 

besöka dem och bjuda in dem till sig mer frekvent. Detta är något, menar de, som 

fungerar som ett skydd i att bibehålla nykterheten över tid då de började se positiva 

effekter av sin nya livsstil som de inte vill riskera att förlora genom att börja dricka 

alkohol igen. Samtliga fem uppger även ärlighet som en av de största källorna till kraft 

när det kommer till att leva nyktert. De beskriver det som att när de började vara ärliga 

omkring sina problem med alkohol både på arbetsplatser och med anhöriga så släppte 

mycket av skammen. Detta hör ihop med att de började stå för vem de själva var, menar 

de. När de vågade stå för vem de själva var upplevde de även en acceptans hos sin 

omgivning.  

 

Hörru vad fan Bosse gör du där uppe vid läkarmottagningen varje dag? Är det 

någon av systrarna du håller på och vänstrar med? Och jag vågade inte säga 

någonting. Jag gick bara upp. Och det pågick nästan varje dag. Till slut så 

talade jag om det för läkaren. Du, sa han, stanna upp och tala om den verkliga 
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anledningen så ska du få se en reaktion. Så jag tog mod till mig. Och han frågade 

något konstigt igen, en av gubbarna. Nä jag är uppe och tar antabus, sa jag, för 

jag klarar inte alkoholen. Det blev precis tyst. Det susade. Det trampade. Men då 

lyssnade alla. Så då fick de ju reda på det, det de redan visste, men de ville ju 

höra mig säga det. (Bosse) 

 

Min kraft kommer från andra människor när jag är öppen och ärlig mot dem. 

Jag tycker det är så lätt att säga: jag har druckit färdigt. Jag är stolt, nykter alkis 

idag. Jag mår jättebra. Jag har fått tillbaka tilliten hos barnen. Det tar tid, men 

jag har fått det. (Sixten) 

 

Den sista faktorn som samtliga våra informanter uppger som en av de största 

skyddsfaktorerna är sitt medlemskap i Länkarna. Stig beskriver det som en form av 

social träning. Han menar att det är en bra plats att börja tala ärligt omkring sina 

problem då de flesta kan relatera och ingen dömer. Han berättar att när man börjar 

berätta sin livshistoria där och kan bli accepterad för den kan man sedan börja prata om 

den i andra forum i samhället och bli accepterad även där. Karl, Bosse och Hasse 

berättar att det är en plats där de kan prata om allt, inte bara alkoholen. Två av dem 

uttrycker att det inte är svårt att vara nykter, det är svårt att leva nykter. De menar då att 

Länkarna blir en fristad där de får möjlighet att ventilera motgångar de möter i livet som 

skulle kunna leda till ett återfall. Alla beskriver Länkarna som en plats där de känner sig 

trygga och kan prata, skratta och gråta. Vidare berättar de att de upplever att de kan 

fråga om allt på möten och att alla kan försöka svara på frågorna. Ifall de i sin tur kan 

svara på någons fråga eller erbjuda stöd till någon i en svår situation är även detta en 

faktor som stärker dem i sin egen fortsatta nykterhet. Det ger dem en känsla av att vara 

kompetenta.  

  

Jag går på möten. Vi har sju steg. Dom har jag ovanför sängen. Jag läser dom 

på kvällen och tittar på dom igen på morgonen. Det hjälper mig att vara nykter 

och jag tänker att nä jag ska fan inte dit igen. Jag känner att jag ligger steget 

före genom att läsa det där. Idag ska vi vara nyktra igen. Och på kvällen så vet 

jag att jag går och lägger mig nykter och jag kommer vakna nykter. (Stig) 
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5.4 Svårigheter vid bibehållande av nykterhet 

Tre av informanterna uppger kompistryck som en av de största riskerna när det kommer 

till att bibehålla sin nykterhet. De menar att det inte finns något annat alternativ än att 

bryta med sitt gamla nätverk bestående av kompisar de drack ihop med. De uppger hur 

de har undvikit fester och gått omvägar för att inte stöta på gamla kompisar. Bosse 

berättar om en personalfest han var rädd för att gå på när han blivit nykter. Han var rädd 

för att invanda mönster och tryck från omgivningen skulle leda till ett återfall. Hans 

läkare övertygande honom dock att gå ändå. Han berättar att läkarens uppmaning 

bottnade i att det var viktigt för honom att lära sig att tackla normala situationer även 

som nykter. Vidare berättar de att de gjorde en insikt när de slutade dricka att vissa 

kompisar inte var några kompisar egentligen då det enda som förde dem samman var att 

dricka alkohol. Bosse berättar att när han blev nykter även insåg att vissa hade utnyttjat 

honom under tiden han drack. Detta kunde ta sig uttryck till exempel genom att någon 

köpte hem sprit i utbyte mot att han gjorde arbete i deras trädgård. Sixten uppger 

kompistryck som en av de största riskerna och har även tagit återfall på grund av det.  

 

Mina gamla polare ringer och tycker vi ska gå ut och ta en bira. Då åker jag in 

till stan och min minnesbild är att jag var rädd för att dricka. Ska jag 

verkligen våga dricka? Men det gick ju bra att dricka, jag drack ju inte så 

mycket. Men då började det successivt igen. Jag började köpa hem till helgerna 

igen. (Sixten) 

 

När jag hade varit nykter i ett par år stötte jag på en vän och det första han 

gjorde var att plocka fram en 37:a för att bjuda. Nä jag ska inte ha, sa jag, jag är 

nykter. Va fan har du gått med i kyrkan också då eller? svarade han. Det kändes 

jobbigt när han sa så. Det var inte det som var anledningen. Det funkar inte i 

livet att bara supa och supa. (Stig)  

 

Samtliga informanter uppger stress, oro och motgångar i livet som en risk vid 

bibehållandet av nykterheten. De har samtliga upplevt ett sug efter alkohol när de har 

mötts av motgångar. Karl och Bosse berättar om tillfällen av sorg vid en anhörigs 

bortgång då det har blivit extra svårt. Båda vände sig till Länkarna för att söka kraft att 

inte ta till alkohol för att dämpa ångesten. De berättar dock att suget är starkast i början 

av nykterheten och avtar med åren. Alla har uppgett att de inte längre upplever suget 

utan kan umgås med folk som dricker, gå på fester, gå på systembolaget med anhöriga 
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och liknande. Nu talar de snarare om tankar på att dricka som inte får slå rot för då kan 

det bli farligt. Dessa tankar ventileras på möten med Länkarna och de upplever då att de 

tappar sin kraft och kan ersättas med positiva tankar, en form av påminnelse om alla de 

goda saker som kommer ur ett liv som nykter. Samtliga fem beskriver en tillvaro där de 

inte kan se sig själva ta ett återfall på grund av olika orsaker såsom: ålder, sjukdomar, 

att de inte vill tillbaka dit, att bli nyktra är det bästa som hänt dem och att de helt enkelt 

inte skulle ha kraften att ta sig ur en gång till. Samtidigt beskriver alla fem en tillvaro 

där det finns en oro över ett återfall på så sätt att flera av dem uppger att de aldrig kan 

veta hur nästa dag ska bli, men att de är nyktra idag. De beskriver nykterhet som ett 

livslångt jobb, att den är något som ständigt måste bevaras.      

  

Jag hade varit på lasarettet och fått dåliga besked om en krämpa och jag var så 

jävla irriterad och på dåligt humör på allt och alla. Och då tänkte jag att nu 

jävlar skiter jag i det här, nu åker jag på bolaget. Men på vägen dit fick jag se 

några bekanta och pratade med dem en stund. Sen gick jag tillbaka till bilen och 

åkte hem. Så jävla nära är det. Det är ju ingenting som är självklart. (Karl) 

 

Det blir lättare och lättare ju längre man är nykter. Det är ju inte svårt att vara 

nykter, det är svårt att leva nykter. (Sixten) 

 

På vår fråga om de upplevde ett utanförskap under tiden de drack uppger tre av 

informanterna att de placerade sig i ett självvalt sådant. Beskrivningarna de ger av 

utanförskapet är av praktisk natur, till exempel att dra sig undan för att kunna dricka 

ensamma. Stig och Sixten berättar att de upplevde ett utanförskap mot slutet av sitt 

beroende på så sätt att de inte blev bjudna på vissa tillställningar där det intogs alkohol.  

Bosse uppger ett utanförskap av psykologisk natur, där han ständigt kände sig 

underlägsen alla andra, en känsla som försvann när han drack alkohol. Känslan av 

underlägsenhet var något han strävade mycket med att övervinna när han blev nykter 

och även då upplevde han ett utanförskap på grund av det. Med åren har det blivit bättre 

beskriver han och nu är den känslan borta. Bosse är den enda som har upplevt 

utanförskap efter tiden i beroendet, resterande svarar att de inte har några sådana 

upplevelser, snarare tvärtom. De ger berättelser av hur de har återfått kontakt med 

anhöriga och känner sig fria i samhället.  
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Karl och Bosse återger berättelser som innehåller en stämpling av dem. Den ena berättar 

om när han ställde upp för ett åkeri och mötte tveksamhet av chefen när han ville ha 

nyckel till skjulet där de förvarade bränslet. Han hade varit nykter i tjugofem år när 

händelsen inträffade och upplyste chefen om det, att det inte fanns någon anledning att 

oroa sig. Han berättar också att människor har svårt att möta ärligheten när de själva 

benämner vad deras oro bottnar i. Hur chefen i det här fallet blev förlägen och svarslös. 

De berättar att många på Länkarna har liknande upplevelser. På möten brukar de prata 

om vikten av att inte dras ner av andra människors syn på vilka de har varit utan istället 

känna en stolthet över vilka de är idag. De berättar att deras erfarenheter från tiden i 

beroendet gör dem till starka människor idag och att de måste vara större än de 

människor som väljer att fortfarande se ner på dem.  

 

Alltså man genomgår en behandling och får en utbildning i insikt om man säger. 

Om man sedan fortsätter att leva nyktert så växer man förhoppningsvis som 

människa. Men släkten och övriga, de står kvar och tuggar. Att jag söp ett antal 

år de minns man väldigt väl men att jag har varit nykter i tjugo år, det pratar 

man inte om. (Karl) 
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6. Analys 

I det här kapitlet analyserar vi våra resultat med hjälp av system- och kognitiv teori.   

 

6.1 Vägen in i beroende–analys 

Genom att ta hjälp av kognitiv teori när det kommer till våra informanter och deras väg 

in i beroendet kan vi se hur deras beteende förändras efter hand som alkoholen tar över 

mer och mer. Den eufori som alkoholen till en början ger försvinner och går över till ett 

destruktivt leverne där jakten på alkohol fortsätter fastän känslan av eufori inte längre 

infinner sig. De börjar också känna av sin skam inför omgivningen och att vissa börjar 

reagera negativt mot dem. Detta bygger på det redan negativa schemat och den redan 

onda cirkeln de befinner sig i. Medan de någonstans är medvetna om vad som försiggår 

så förklarar de också att det beroende de hamnat i även är utom deras kontroll. De 

beskriver hur deras tankar, åsikter och prioriteringar förändrades efter hand och hur det 

var både medvetet och omedvetet. Ständiga känslor av ångest och skam under en lång 

tid blev till en överväldigande kraft i deras medvetande (jmf. Stevens, 1998) och det 

enda sättet att dämpa ångesten blev att dricka mer alkohol. 

 

Även om samtliga informanter själva talar om tiden i beroendet som självförvållad kan 

vi med ett systemteoretiskt perspektiv få syn på nätverkets inverkan. Vi kan se 

kopplingar till både arbete och nära anhöriga. En av våra informanter beskriver till 

exempel att om frun inte hade blivit sjuk och gått bort hade han aldrig utvecklat ett 

beroende. En förödande rubbning i hans närmaste system fungerade alltså som en 

utlösande faktor (jmf. Parrish, 2012). Samtliga informanter beskriver även att chefer och 

kollegor på deras arbetsplatser har upptäckt deras beroende och börjat ifrågasätta det 

vilket har resulterat i en ökad frånvaro från arbetet. Detta bidrar till att det stundvis 

fanns en självinsikt om den egna problematiken vilket i sin tur försatte dem in i flykt 

och isolation från de nätverk som påtalar saker de då inte kunde hantera. De berättar 

även hur de till en början drack mycket i sällskap med andra som drack. Nätverket kan 

där ha haft en normaliserande effekt.  

 

6.2 Vägen ut ur beroende–analys 

Som vi tidigare nämnt handlar kognitiv teori om våra mentala processer och hur de 

förändras över tid (jmf. Parrish, 2012). Samtliga av våra informanter har sin beskrivning 

av vägen ut ur beroendet men det vi gemensamt kan se är att det tog stopp, nu får det 
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vara nog. Under tiden i beroendet har de samlat på sig olika tankar och erfarenheter. 

Dessa tankar och erfarenheter ledde så småningom till den handling som på ett eller 

annat sätt tog dem ut ur beroendet. Processen att ta sig ur beroendet har övergått i ett 

bibehållande av nykterheten när positiva effekter av nykterheten har blivit mer 

framträdande i deras vardag.  

 

Systemteorin kan vidare hjälpa oss att förstå vägen ut ur beroende. Systemteorin tar 

fokus på individen och hur dennes system runt omkring påverkar. Genom att våra 

informanter var omgivna av någon form av känslomässigt stöd och hade tillgång till 

sociala relationer under tiden för vägen ur beroendet gav det dem en motståndskraft i 

arbetet med att bibehålla sin nykterhet (jmf. Fals-Stewart, Lam & Kelley, 2009). Detta 

är något som samtliga har uttryckt under intervjuerna. Vi kan också se hur samverkan 

mellan individen och omgivningen blev till en helhet som gjorde att de så småningom 

tog sig ur sitt beroende. Flera av dem nämner läkare och arbetsplatser som 

betydelsefulla nätverk när de skulle lämna sitt beroende. De påtalar att det inte går att 

lämna ett beroende på egen hand, någon eller någonting annat behövs i närheten som 

stöd.  

 

6.3 Skydd vid bibehållande av nykterhet–analys 

Informanterna har i processen att lämna beroendet ändrat sitt beteende för att kunna 

fortsätta leva nyktert. Deras tankar innefattar nu en nykter livsstil vilket också har gett 

dem andra prioriteringar. Dessa prioriteringar handlar bland annat om att ersätta 

alkoholen med andra aktiviteter. De beskriver vikten av att ha något nytt att aktivera sig 

med och att de tänker annorlunda än tiden i beroendet. Informanterna berättar att de 

känner att de kan börja vara ärliga mot omgivningen och märker mer och mer hur de får 

samma bemötande tillbaka vilket leder till ett betydelsefullt skydd för att bevara 

nykterheten (jmf. Helleday & Berg Wikander, 2007). De uttalar också att minnet kan 

hjälpa dem att tänka på och känna av hur det var i beroendetillståndet och att det inte är 

något de vill tillbaka till, även detta ger dem en styrka att bevara den nu nyktra 

livsstilen. 

 

Samtliga informanter berättar att deras anhöriga är av stor betydelse för att bevara 

nykterheten och att de har fått tillbaka tilliten från omgivningen. Vi kan se hur 

samverkan mellan individen och omgivningen skapar en ny och positiv helhet. Att gå på 
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möten hos Länkarna och känna gemenskap kan vi uppfatta som den viktigaste faktorn 

för att bevara nykterheten. Individen får ett sammanhang genom att tillhöra en grupp där 

de även kan känna ett känslomässigt stöd och friheten att uttrycka sig ärligt (jmf. Howe, 

2005). Ett exempel ur systemteoretiskt perspektiv som skydd för bibehållande av 

nykterheten är också den informant som bytte arbetsplats i samband med vägen ut ur 

beroendet. Det som till en början kändes negativt visade sig bli något positivt, ett byte 

av system blev lyckat då det innebar en ny samverkan som i sin tur ledde till en positiv 

helhet. 

 

6.4 Svårigheter vid bibehållande av nykterhet–analys 

Hur skulle kognitiv teori kunna hjälpa oss förstå vad som utgör svårigheter vid 

bibehållandet av nykterhet? Som vi tidigare nämnt uttrycker en av informanterna det, 

”det är inte svårt att vara nykter, det är svårt att leva nykter”. Vi förstår det som att han 

menar att vem som helst kan vara nykter men att det viktiga är att hitta strategier att 

hantera allt som livet innebär med exempelvis sorg och motgångar för att inte hamna i 

ett återfall. Att vara nykter är således ett tillstånd som i längden inte kommer förbli 

hållbart om det inte innefattar ett nytt sätt att hantera livet. Att leva nykter däremot 

tolkar vi som att kunna både njuta av livet och hantera motgångar utan att ta till alkohol. 

Att leva innebär ju att handskas med allt det som sker i ens omgivning. Att hamna i 

känslor av stress, oro och ångest är knappast något som det helt och hållet går att skydda 

sig mot. Det samtliga av våra informanter påtalar som en svårighet när det kommer till 

bibehållandet av nykterheten är just oro, stress och ångest. Dessa känslor är en risk för 

att hamna i ett återfall. Här tolkar vi det som att minnet av tiden i beroendet, som 

tidigare gav ett skydd nu istället utgör en svårighet. Minnet och tankarna från beroendet 

handlar nu i stället om det positiva av tiden i onykterhet (jmf. Stevens, 1998). Den 

euforikänsla de från början kände och att deras ångest försvann görs nu central. Här kan 

vi alltså se att det finns en risk att deras gamla tankar, åsikter och prioriteringar dyker 

upp igen, vilket medför en risk för återfall. 

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan vi se att det finns svårigheter med att bevara 

nykterheten. Många av vännerna fortsätter sitt liv i ett beroende och festerna den nyktre 

alkoholisten tidigare var närvarande på fortgår. Det gäller att ha en styrka i att kunna 

hålla sig ifrån och istället ta vara på de positiva system individen omger sig med för att 

inte riskera ett återfall. Ytterligare en svårighet kan vara om någon i individens närhet 
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som utgör ett skydd skadas, blir sjuk eller rent av går bort. Denna person kanske utgör 

ett viktigt känslomässigt stöd och är en nära relation i individens system (jmf. Payne, 

2005). Detta är också något som våra informanter känner en oro över och som de inte 

kan styra, att de ska drabbas av sorg eller sjukdom vilket skapar en stress som i sin tur 

kan leda till ett återfall. 
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7. Diskussion 

I följande kapitel börjar vi med att svara på våra frågeställningar. Vi går vidare med en 

redogörelse där vi jämför våra analyserade resultat kopplade till tidigare forskning. Efter 

det följer en diskussion angående resultaten och en återkoppling till vår 

fenomenologiska ansats och den hermeneutiska tolkningen som har inspirerat oss i 

analysen. Vi avslutar med en diskussion kring vår metod och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Svar på frågeställningarna 

Vårt syfte var att undersöka nyktra alkoholisters egna upplevelser kring att utveckla ett 

beroende samt lämna det med fokus på vad som försvårar samt underlättar bibehållandet 

av nykterheten. Vi utgick ifrån två frågeställningar för att kunna göra det. Nedan följer 

svar på de två frågeställningarna. 

 

Hur beskriver nyktra alkoholister sin väg in i och ut ur alkoholberoendet?  

Den första kontakten med alkohol var positiva upplevelser där hämningar och negativa 

känslor såsom underlägsenhet och blyghet försvann och ersattes med en känsla av 

eufori. En annan beskrivning som ges är att intagandet av alkohol gav en tillflykt från 

känslor av sorg och stress. Det fanns en medvetenhet om vad som försiggick samtidigt 

som beroendet var utom kontroll. Olika tankar och erfarenheter samlades som så 

småningom ledde till handling som på ett eller annat sätt tog individen ut ur beroendet. 

En process av förändrade tankar, åsikter och prioriteringar skedde både på väg in i och 

ut ur beroendet. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan vi se att anhöriga och arbete är av 

betydelse för både vägen in i och ut ur beroendet. Samtidigt som det är på arbetet 

beroendet tydligt börjar märkas så är det också den plats som är av stor betydelse för 

vägen ur beroendet, samt att det finnas känslomässigt stöd under hela processen. 

 

Vad upplever nyktra alkoholister själva bidrar till att nykterheten bibehålls och vad 

försvårar bibehållandet? Alla de positiva effekter som upplevs över tid i nykterhet 

bidrar till en motivation att fortsätta vara nykter. I processen att lämna beroendet ändras 

beteendet för att kunna fortsätta leva nyktert. Minnen av tiden i beroendet kan utgöra 

både skydd och svårigheter. Minnet och tankarna från beroendetillståndet kan ge skydd 

då det inte är något att vilja återgå till. Samtidigt kan känslor av oro, stress och ångest få 

individen att istället minnas den positiva euforikänsla från tiden i onykterhet och då 
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utgör dessa känslor istället en risk för återfall. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan vi 

se att nätverket både hjälper till att bibehålla nykterheten och bidrar till att försvåra det. 

Anhöriga har stor betydelse för att bevara nykterheten. Samtidigt fortsätter många av de 

gamla vännerna sitt liv i ett beroende. Då gäller det istället att kunna värja sig från att bli 

påverkad av dem och istället ta vara på det positiva nätverket för att inte riskera ett 

återfall. 

 

7.2 Våra resultat kopplade till tidigare forskning 

7.2.1 Vägen in i beroende–resultatjämförelse 

Samtliga av våra informanter ger berättelser som innehåller information om frånvaro 

från arbetet, mer alkohol för att döva ångesten över konsekvenser vars upphov var 

alkohol från början samt minnesluckor. Dahlgren och Damström Thakkers (1998) 

beskriver en ond cirkel där tilltron till sig själv minskar, vilket inbjuder till att söka tröst 

i mer alkohol. Den onda cirkeln som de beskriver stämmer väl överens med våra 

informanters utsagor. Våra resultat styrker Denzins (1987) forskning som visar att de 

alkoholberoende upplever att deras kognitiva förmåga förbättras och att deras 

personlighet förändras när de dricker alkohol då även detta är något som våra 

informanter ger uttryck för. Medan oro och ångest försvinner så har våra informanter 

ändå en vetskap om sitt destruktiva sätt att leva. De upplever i alkoholberoendet att de 

börjar förlora kontrollen och att de offrar mycket av sitt tidigare sociala liv som till 

exempel umgänge eller andra aktiviteter. Detta är något som också Romelsjö, Room 

och Ellström (2003) beskriver. Vårt resultat visar på två upplevelser, en där 

alkoholintag är en flykt till känslor av glädje och eufori och en andra där det snarare är 

en flykt från känslor av sorg och stress. 

 

7.2.2 Vägen ut ur beroende–resultatjämförelse 

De huvudsakliga resultaten i Project Match (1999) påvisade att behandlingsformen inte 

var avgörande för effekten, samtliga representerade behandlingsformer KBT, MET och 

AA visade liknande utfall i effektivitet. Då ingen av våra informanter har genomgått 

någon annan form av behandling än tolvstegsprogram har vi ingen möjlighet att 

analysera eller jämföra olika behandlingsformer i deras upplevelse. Samtidigt utifrån 

Project Matchs resultat skulle vi kunna tänka oss att om vi hade undersökt en annan typ 

av behandlingsform hade påträffat individer som kände sig hjälpta även där. Detta med 

anledning att vi har sökt just det som fungerar, de som är nyktra. Vi kan därför inte dra 
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slutsatsen att Länkarna generellt skulle vara effektivare än någon annan organisation 

eller behandling när det kommer till att bibehålla nykterheten. Det vi dock kan påvisa är 

att deras medlemskap i Länkarna bidrar till just deras nykterhet på så sätt att de alla 

benämner det som betydelsefullt dels för att ta sig ur beroendet och dels för att bibehålla 

nykterheten. Studien av Hilte och Laanemets (2002) påvisade att de nyktra kvinnorna i 

tolvstegsbehandlingen uppgav nätverket, ärligheten och den nya identiteten som 

genomgående teman i sin nykterhet. Liknande teman återfinns i våra resultat där det ges 

utsagor om att kraften för att kunna leva nyktert kommer från att vara ärlig mot andra 

med sin egen problematik. Detta bidrar till att släppa skammen och acceptera den de 

själva är. Våra informanter uppger att bibehållandet av nykterheten är ett livslångt 

projekt där det krävs en stark egen vilja och där de sociala relationerna är en 

nödvändighet för att lyckas. Detta styrker det Rayburn (2014) beskriver i sin forskning 

som påpekar vikten av ett stödjande nätverk.  

 

7.2.3 Skydd vid bibehållande av nykterhet–resultatjämförelse 

Resultatet i Bond, Kaskutas och Weisners (2003) studie påvisade att en av de faktorer 

som i störst utsträckning bidrog till bibehållandet av nykterheten var frånvaron av andra 

alkoholister i det privata nätverket. Vi kan genomgående se något liknande i våra 

resultat på så sätt att flera av informanterna uttrycker vikten av att bryta med sitt gamla 

nätverk bestående av andra alkoholister. En annan bidragande faktor som Bond, 

Kaskatus och Weisner (2003) tog upp i sina resultat var att ju frekventare kontakter med 

AA desto större sannolikhet att bevara sin nykterhet tack vare att dessa relationer 

fungerar som ständigt pågående åtgärdsmekanismer. Även här kan en liknelse göras till 

våra resultat som visar hur relationerna och stödet informanterna får av sitt medlemskap 

i Länkarna är en av de huvudsakliga skyddsfaktorerna. Bång (2016) belyser hur CRAFT 

har en positiv effekt när det kommer till att minska de anhörigas känslor av ångest och 

depression. Våra resultat visar att två av informanterna lyckades ta sig ur sitt beroende 

med direkt hjälp från sina anhöriga. Vi kan dock inte uttala oss om hur de anhöriga har 

gått tillväga eller om de har sökt extern hjälp för att kunna göra detta då de nödvändiga 

frågorna för att belysa den aspekten inte ingick i vår intervjuguide. Vad vi däremot kan 

belysa är att relationerna mellan informanterna och deras anhöriga har återställts sedan 

de blev nyktra.  
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7.2.4 Svårigheter vid bibehållande av nykterhet–resultatjämförelse 

Heilig (2015) framhåller i sina resultat att stress och oro är en utlösande orsak när det 

kommer till återfall för alkoholberoende då ångest hos den beroende utlöser ett sug efter 

alkohol. Resultaten i vår studie pekar i samma riktning då samtliga informanter 

benämner stress, oro och motgångar som riskfaktorer för återfall. De berättar 

exempelvis om tillfällen då de har varit i sorg vid bortgången av en anhörig och hur de 

tidigare vid sådana tillfällen hade tagit till flaskan. I sin nyktra tillvaro har de blivit 

nödgade att hitta alternativa sätt att hantera sådana situationer.  

 

Alan Marlett (1978), formulerade begreppet AVE (Abstinence Violation Effect) som 

brukar kallas bakslagseffekten på svenska. Med hjälp av begreppet kunde han förklara 

hur vissa individer som tar ett fall (kanske endast smuttar på ett glas vin) är mer 

benägna att drabbas av stark självkritik och en känsla av misslyckande från sin 

nykterhet som leder till att ett fall blir ett fullbordat återfall. Samtliga av våra 

informanter lever idag absolutistiskt och några av dem uttrycker att de skulle kunna ta 

ett glas men att de inte gör det på grund av att de vet vart det slutar. Även att de inte 

uttryckligen resonerar kring termerna fall och återfall kan det direkt kopplas till 

resultaten i Alan Marletts studie. En av informanterna uttrycker att han visst kan dricka 

men att det blir för komplicerat att ständigt reflektera över varför han har druckit, då 

anledningen till att dricka kan vara destruktiv och leda till ett fullständigt återfall. Flera 

av dem säger att det säkert skulle gå bra att dricka alkohol i flera år framöver tills de 

möter en svår motgång och hamnar tillbaka i ett beroende. De beskriver sin nykterhet 

som någonting att bevara, att vara rädd om, att vara stolt över och i det tycks det finnas 

en parallell rädsla över att befläcka den, således blir lösningen total avhållsamhet.  

 

7.3 Resultatdiskussion 

Det första vi vill lyfta till diskussion utifrån våra resultat är de två olika berättelserna 

som uppdagas angående vägen in i beroendet, där den ena symboliseras av känslor av 

eufori och den andra är en berättelse där beroendet har utlösts av ett trauma. Säkerligen 

är det här en simplifierad version av resultatet där utrymmet i vår intervjuguide och 

tidsram begränsade oss i ett ytterligare utforskande av de här olika berättelserna. Det 

kan vara så att de som ger berättelser om eufori vid sin första kontakt med alkohol även 

de har ett trauma i sitt förflutna som försätter dem i en sårbar position i förhållande till 
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alkohol. Då vi inte vet någonting om deras uppväxtförhållanden eller eventuella 

trauman kan vi inte uttala oss om detta.  

 

När det kommer till vägen ut ur ett beroende uppger flera av våra informanter att de har 

försökt bli nyktra flera gånger innan de slutligen lyckades. Berättelser om flera vistelser 

på behandlingshem som har följts av en kort nykter period innan de har tagit ett återfall 

återges. De uppger att vad som har fattats dem vid dessa tillfällen har varit den egna 

viljan att sluta. Fast det tycks ligga mer i det än så. I deras utsagor hör vi dem säga att 

viljan fanns under tiden på behandlingshemmet och att de där mådde bra. Men att 

tillbringa tid på ett behandlingshem för att sedan åka hem till en tom bostad utan något 

nytt i sin vardag är någonting som fungerar för väldigt få. Det här påvisar vikten av 

fortsatt stöd i form av eftervård. Att det inte skulle gå att hjälpa en alkoholist som inte 

själv vill bli hjälpt innehåller inte hela sanningen, snarare finns det nog goda 

möjligheter men det krävs ett långt arbete. En långvarig eftervård där det finns något 

eller någon som stöd vid hemkomst skulle kanske kunna förebygga återfall och spara 

resurser i samhället på lång sikt och inte minst bidra till ett förebyggande av mänskligt 

lidande. I slutet av varje intervju har vi frågat vad de vill att vi ska ta med oss till vår 

framtid i det sociala arbetet och flera har svarat att vi måste finnas där, lyssna, känna in 

och förstå deras situation. En informant uttryckte det, ”ni [socialarbetare] behöver ta en 

fika på stan med en klient någon gång då och då och inte bara prata om alkoholen”.  

 

Då skyddsfaktorerna som har varit mest frekventa i utsagorna är vikten av att omge sig 

med nya saker, positiva effekter av nykterheten övertid och medlemskapet i Länkarna 

argumenterar vi för att det viktigaste skyddet vid bibehållandet av nykterheten är just 

nykterheten i sig. Den blir något de vårdar, är rädda om och vill bevara. Vi vill uttrycka 

det som att de har en inre version av sig själva som alkoholist, den obotliga, bärare av 

den livslånga sjukdomen och att de sedan har konstruerat en version av sig själva som 

nykter alkoholist. De uttrycker det som ett livslångt jobb att vara nykter och att en stor 

del av kraften till att orka göra jobbet kommer från andra människor. De berättar att 

denna kraft kommer från bemötandet de får när de är ärliga med att de bär på den 

obotliga sjukdomen alkoholism.  

 

Vad vi vill lyfta till diskussion när det kommer till svårigheterna vid bibehållande av 

nykterhet är oron. Denna oro utgörs till stor del av en oro för just återfall. Samtliga 
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berättar att de inte kan se sig själva ta ett återfall samtidigt som alla pratar om att de 

aldrig kan veta säkert att det inte kommer bli så. Att ha dessa två tankar parallellt kan 

tyckas vara något motsägelsefullt. Det här kan vi förstå utifrån att deras självförtroende 

växer i takt med att de klarar av uppgiften att bibehålla nykterheten och ju längre tid 

som passerar desto mer positiva effekter blir synliga för dem i deras tillvaro, såsom 

förbättrad ekonomi, mer tillitsfulla relationer och mindre ångest. Parallellt finns dock 

rädslan för ett återfall då detta skulle innebära en förlust av de positiva saker de lyckats 

tillskansa sig under nykterheten. I nuläget har de lyckats ta sig ur sitt beroende eftersom 

de inte har tagit något återfall men vissa av dem har ju lyckats ta sig ur sitt beroende 

flera gånger tidigare men återupptagit det. Att ha lyckats ta sig ur sitt beroende utifrån 

det här resonemanget blir således en absolutistisk livsstil för våra informanter. 

 

Väsendet vi har skådat i utsagorna blir således nykterheten i sig som drivkraft till 

fortsatt nykterhet. Utifrån den hermeneutiska tolkningscirkeln kan vi härleda 

deltolkningen under temat svårigheter där den största svårigheten är oro, oro för 

återfallet, tillbaka till vikten av att bevara sin nykterhet då nykterheten innefattar en stor 

del av deras nya identitet. Deltolkningen under temat skydd, där vi ser att det största 

skyddet är positiva effekter av nykterhet över tid, leder även det tillbaka till helheten. 

När det kommer till temat vägen ut ur beroende förstår vi deras vändpunkter som en 

följd av att ha nått sin botten. Det fanns inga dörrar kvar eller fler sätt att fly på och den 

enda vägen som fanns kvar var att ta sig ur. Att ta sig till nykterheten och bibehålla 

denna. Temat vägen in i beroende är svårare att knyta tillbaka direkt till helheten, 

nykterheten förutom på så sätt att utan vägen in hade det inte funnits en väg ur. Studier 

med ett annat fokus kanske kan påvisa särskilda omständigheter kring vägen in i 

beroende som leder till ökade chanser att kunna ta sig ur. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Att samtliga informanter är medlemmar i Länkarna är något vi är medvetna om kan 

påverka resultatet i en viss riktning. Personer som har varit beroende och numera lever 

en nykter livsstil och har lyckats med detta på andra sätt än ett medlemskap i Länkarna 

kanske hade svarat annorlunda på våra frågor. Hade urvalet av nyktra alkoholister skett 

med annorlunda kriterier för att innesluta en mer blandad grupp hade resultatet kanske 

sett annorlunda ut. Då det viktiga i Länkarna är just gemenskapen och nätverket hade 

det varit intressant att veta vilken gemenskap och vilket nätverk som hade benämnts 
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som det mest betydelsefulla utan detta medlemskap. Kanske hade familjen fått en mer 

framträdande plats i sådana resultat. Vidare vill vi lyfta det faktum att samtliga 

informanter är män, även detta är något som kan forma resultaten på ett visst sätt. 

Intressant hade varit att veta hur kvinnliga informanter hade svarat på frågorna om till 

exempel utanförskap. Kanske hade en markant skillnad framträtt där eller under något 

av de andra temana. Kriterierna för vårt urval av informanter innehöll ingen inkludering 

eller exkluderingsaspekt vad gäller kön utan det viktiga var att de hade ett självupplevt 

beroende av alkohol bakom sig, en längre tid i nykterhet samt att de hade något de ville 

berätta angående detta. Ytterligare en aspekt som kan påverka resultatet i en viss 

riktning är vårt kriterium att de har varit nyktra en längre period, minst två år. Då vårt 

resultat visar att ett av de största skydden är positiva effekter av nykterheten över tid 

hade det varit intressant att veta vad mer nyblivna nyktra informanter hade svarat.   

 

Vi har valt att göra en teoritriangulering i vår studie för att stärka trovärdigheten. I 

kvalitativa studier blir resultaten formade utifrån den valda teorin (Larsson, 2005). Med 

hjälp av systemteorin har vi kunnat belysa de olika nätverkens inverkan på individernas 

väg in och väg ut ur beroende. Den kognitiva teorin har hjälpt oss att analysera och 

förstå informanternas tankar om och egna upplevelser av tiden i och tiden efter 

beroendet. Genom de två teorierna har vi kunnat belysa olika aspekter av 

alkoholberoendet, dels den egna upplevelsen och dels upplevelsen i relation med andra. 

En annan teori, exempelvis anknytningsteori, hade kunnat belysa andra aspekter i 

samma studie då analysen hade utformats efter grunder inom den teorin. När vi valde 

trianguleringsmetod diskuterade vi olika alternativ. Ett förslag vi hade var att intervjua 

en person som inte lever nyktert idag och att där kunna hitta resultat att jämföra med de 

som lever absolutistiskt. Vi valde dock bort denna metod då det hade inneburit ett extra 

element i analysen för oss som oerfarna forskare.   

 

Innan vi startade den här studien diskuterade vi fram och tillbaka hur vi skulle 

koncentrera oss för att inte sväva ut för mycket i temat vägen in i beroendet och 

beroendet i sig då vi bestämde oss tidigt för att fokusera på nykterheten. Däremot kan vi 

så här i efterhand ifrågasätta relevansen av vårt tema vägen in i beroende. Kanske hade 

det räckt med vägen ut ur då vi under det temat fick en god inblick i informanternas tid i 

själva beroendet. Därmed betyder inte det att resultaten under temat vägen in i saknar 

betydelse eller är ointressanta, dock visade det sig vara en stor utmaning dels gällande 



Björkman & Höglund 

41 

 

tidsramen och dels när det kommer till antal ord vi får utnyttja inom ramen för en 

kandidatuppsats. Denna plats och tid kanske vi bättre hade disponerat för en djupare 

analys av de andra tre temana.   

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Under tiden med arbetet för vår studie är det många olika begrepp som har behandlats, 

bland annat eftervård, återfall, vilja och anhöriga. Dessa begrepp är relevanta som 

utgångspunkter för vidare forskning. Vad anser de personer som genomgått behandling? 

Vad behöver just den individen när den kommer hem för att förebygga ett återfall? 

Vilka insatser behövs? Vilka möten och återkopplingar krävs? Anhörigas hjälp och 

stöd? Medicinering? Listan kan göras lång och vårt förslag är att fråga de som vet, de 

alkoholberoende själva. Att det görs mer narrativa analyser i framtiden skulle också 

vara önskvärt då det skulle ge en än djupare förståelse och kunskap kring 

alkoholberoendet. I vår mening sitter den idag nyktra alkoholisten på många svar 

angående dessa frågor. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Tema 1 – Vägen in i alkoholberoende 

      1.      Kan du berätta lite om hur det var när du började dricka alkohol? 

      2.      Vad var det du upplevde när du drack alkohol? Vad gjorde det för dig? 

      3.      Hur såg ditt drickande ut? Hur ofta? Med andra? Hur mycket? 

      4.      Kan du berätta lite om hur det var för dig när du började uppleva det som  

               ett problem? 

      5.      Hade du upplevelser av ett utanförskap under tiden du var beroende av alkohol? 

  

Tema 2 – Vägen ut ur alkoholberoende 

1. Har du, förutom AA, gått i någon speciell behandling för ditt beroende?  

2.Var det något speciellt med AA (och/eller den andra behandlingen) som du tyckte 

   var särskilt betydelsefullt för dig när du blev nykter? 

3. Vad har du själv idag för tankar kring den tiden från att du såg dig som beroende 

    till att du tog steget till ett liv i nykterhet? Var det något speciellt som fick dig att 

    vilja bli nykter? 

4. Hur var det för dig när du lämnade beroendet?  

   Var det något du upplevde som särskilt svårt? Speciellt positivt? 

 

 Tema 3 -  Skydd vid bibehållande av nykterhet 

1. Kan du beskriva betydelsen som AA har för just dig för att bibehålla nykterheten? 

2. Kan du berätta lite om vad det är i din vardag som hjälper dig att vara nykter? 

3. Kan du beskriva om din inställning till att leva i nykterhet har förändrats över tid? 

4. Kan du berätta lite om betydelsen som ditt sociala liv har för din fortsatta nykterhet? 

5. Har du erfarenhet av någon annan behandling utöver AA? 

  

 Tema 4 – Svårigheter vid bibehållande av nykterhet 

1. Har du/har du haft upplevelser av ett utanförskap efter att du blev nykter? 

2. Kan du berätta om tillfällen då det kan vara svårt att vara nykter? 

3. Kan du beskriva lite om hur du hanterar sådana tillfällen? 

4. Hur kan du beskriva att dessa tillfällen eventuellt har förändrats över tid? 

5. Finns det något i din omgivning som försvårar din vardag som nykter 
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Bilaga 2 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i intervjustudie med titeln; 

För somliga går det bättre än andra – Nyktra alkoholisters väg ut ur beroendet och 

deras verktyg för att bevara nykterheten 

 

Vi heter Ida Björkman och Linda Höglund och vi studerar socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi går nu termin sex och skriver vårt examensarbete som bygger på 

en intervjustudie. Vårt syfte är att undersöka nyktra alkoholisters egna upplevelser kring 

att utveckla ett beroende samt lämna det med fokus på vad som försvårar samt 

underlättar bibehållandet av nykterheten. 

  

Vi har en handledare vid Högskolan i Gävle vid namn Therese Von Braun genom hela 

examensarbetet. Om du har frågor om studien som du upplever att vi (Ida och Linda) 

inte kan tillgodose svar på är du välkommen att kontakta henne via mail thevon@hig.se  

 

Du som intervjuas i vår studie kommer att vara anonym i examensarbetet. Intervjun 

kommer att spelas in för att vi (Ida och Linda) ska kunna gå tillbaka och lyssna under 

arbetets gång. Det inspelade intervjumaterialet kommer inte att vara tillgängligt för 

obehöriga. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på Internet med 

anonymiserade citat ur din och andra deltagares intervjuer. Om du skulle vilja läsa 

examensarbetet när det är färdigt så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig 

med det. 

  

Intervjun kommer ta cirka en timme. Din medverkan är frivillig och du kan när som 

helst avbryta deltagandet ända fram till färdigställt examensarbete utan att behöva ange 

skälet för det. 

  

Underskrift intervjuperson:                                         Ort och datum 

  

…………………………….                                       ……………………………… 

 Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. 

Stort tack för din medverkan! 

  

Linda Höglund                                                            Ida Björkman 
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xxx – xxxx xxx                                                           xxx – xxxx xxx 

ofk15lhd@student.hig.se                                           ofk15ibn@student.hig.se 


