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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien var att studera hur fenomenet självläkning framställdes i nationell och 

internationell forskning. Studien omfattar tre frågeställningar: (1) Hur definieras 

alkoholmissbruk i artiklarna? (2) Hur definieras självläkning i artiklarna? (3) Hur framställs 

självläkningsprocessen i artiklarna? För att besvara dessa frågeställningar gjordes en selektiv 

kunskapsöversikt och en kvalitativ innehållsanalys användes som metod. Kunskapsöversikten 

utgjordes av tio forskningsdokument vilka omfattades av kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar mellan åren 1996-2007. Studiens position är postmodern. Studiens resultat 

analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visade att tillgång till 

olika personliga och sociala resurser främjade självläkningsprocessen. Resultatet visade också 

att innebörden av begreppen självläkning och alkoholmissbruk varierade och att det inte fanns 

någon enhetlig definition av dessa begrepp. De olika definitionsvariationerna resulterade i att 

innebörden av fenomenet självläkning blev otydlig. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper was to study how the phenomenon natural recovery from alcohol 

misuse is presented in the national and international research. This paper includes three 

questions at issue: (1) How is alcohol misuse defined in the research documents? (2) How is 

natural recovery defined in the research documents? (3) How is the process of natural 

recovery presented in the research documents? To answer these questions a selective 

qualitative knowledge overview was made and a qualitative content analysis was used as 

research method. This research overview of knowledge is based on ten research documents 

including qualitative and quantitative studies conducted between 1996 – 2007. This study has 

a post modern approach and the results in this study were analyzed on the basis of social 

constructivist theory. Results showed that the process of natural recovery was promoted by 

access to personal and social resources. Results also showed that the meaning of the concepts 

natural recovery and alcohol misuse varied and that there was no uniform definition of these 

concepts. Due to the various forms of defining these concepts the meaning of the phenomenon 

natural recovery proved to be indistinct.  

 

Key words: natural recovery, alcohol misuse, “the process of natural recovery”, social 

constructivism 
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1. Inledande kapitel 
1:1 Inledning 
 
Det finns olika sätt att ta sig ur ett alkoholmissbruk. Det som länge varit ett dominerande 

synsätt är att individen behöver behandling för att komma tillrätta med missbruket (Bergmark 

& Oscarsson, 2000:22). Denna syn grundar sig på att alkoholmissbruk betraktas som ett 

beroende hos individen (Ibid.) och en merpart av den kunskap som finns om olika sätt att ta 

sig ur ett alkoholmissbruk kommer också ifrån forskning gällande behandling och 

behandlingseffekter (Blomqvist, 2009:137). Enligt Blomqvist (2009:140f) visar dock 

nationell och internationell forskning inom alkoholområdet att ett stort antal människor som 

missbrukar finner andra lösningar på sitt problem än via formell behandling1, ett fenomen 

som kallas ”självläkning”. Att det finns andra sätt att ta sig ur ett alkoholmissbruk, såsom 

självläkning, berör det praktiska sociala arbetet i Sverige framförallt inom missbruksvården 

där lösningen på ett alkoholmissbruk ofta är förenat med behandling (Blomqvist, 1999:1373). 

Det berör även andra områden inom socialpolitiken såsom tillgång till arbete, egen 

försörjning, bostad och utbildning eftersom förutsättningar för att kunna självläka i mångt och 

mycket har visat sig vara relaterat till individens sociala och ekonomiska resurser (Blomqvist, 

2009:153). Behandling för missbruk innebär stora kostnader för samhället och eventuella 

konsekvenser för individen kan inte säkert fastställas (Bergmark & Oscarsson., 2009:57f). Vi 

anser därför att självläkning är ett betydelsefullt ämne såväl ur ett samhälls- som ur ett 

individperspektiv. Vi är intresserade av vad självläkning innebär och vad det är individen sägs 

självläka ifrån. Ett sammanställande av ett urval av aktuell internationell forskning gällande 

självläkning från alkoholmissbruk kan medverka till att lyfta fram eventuella specifika 

egenskaper hos individen eller förhållanden i dennes omgivning avseende fenomenet. Genom 

att belysa ämnet självläkning i vår kunskapsöversikt hoppas vi kunna bidra till att kunskapen 

och förståelsen för fenomenet ökar. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur fenomenet självläkning från alkoholmissbruk 

framställs i den nationella och internationella forskningen2. 

                                                             
1 Med formell behandling avses i denna uppsats individers deltagande i program som riktas mot 
alkoholmissbruket, utanför eller inom en institution. Formell behandling avser inte annan form av organiserat 
stöd såsom självhjälpsgrupper, exempelvis deltagande i Anonyma Alkoholister (A.A). 
2 Vi kommer i denna uppsats att fokusera på forskning i Västeuropa och USA. Se vidare avsnitt Urval. 
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1.3 Frågeställningar 

Syftet skall besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

Hur definieras missbruk i artiklarna? 

Hur definieras självläkning i artiklarna? 

Hur framställs självläkningsprocessen i artiklarna? 

 

 

1.4 Bakgrund till fenomenet självläkning 

Fenomenet självläkning (eller ”spontanläkning”) blev aktuellt redan i slutet på 1960-talet men 

det dröjde ända till 1990-talet innan självläkning blev ett accepterat fenomen (Blomqvist, 

2009:140). Den australiensiske psykiatrikern Les Drew (i Blomqvist, 2009:138f) skrev på 

1960-talet en artikel angående självläkning där han kopplade ihop olika faktorer såsom 

ansvarstagande, förändrade sociala kontakter och/eller minskade ekonomiska resurser och 

menade att detta kunde ses som möjliga förklaringar till spontanläkning. Denna artikel kan ses 

som inledningen till ett nytt skede angående självläkning från alkoholmissbruk (Blomqvist 

2009: 138).  

 

Under denna tidpunkt var förklaringar till alkoholmissbruk i den anglosaxiska världen starkt 

influerade av ”sjukdomsmodellen”, det vill säga föreställningar om att alkoholmissbruk är en 

”sjukdom” hos individen, varvid Drews upptäckter bemöttes mycket kritiskt och ansågs som 

omöjliga (Blomqvist 2009: 138). Andra forskare som delade Drews föreställning om 

spontanläkning fick samma kritiska bemötande, dvs. ansågs inte trovärdiga (Ibid.). Enligt 

sjukdomsmodellen utvecklar individen ett beroende på grund av medfödda egenskaper (Ibid.). 

Sjukdomen anses inte kunna botas men med hjälp av behandling anses individen kunna 

komma till rätta med alkoholmissbruket (Ibid.). Utifrån detta synsätt kan följaktligen 

forskning som presenterar fenomen som självläkning, det vill säga att individen kommer 

tillrätta med alkoholmissbruket utan behandling, tänkas betraktas som en något motsägelsefull 

kunskap. Enligt Granfield och Cloud (1996: 52) kan kritiska reaktioner mot existensen av 

fenomenet självläkning ses utifrån det dominerande beroende paradigmet i kombination med 

”behandlingsfältets” starka intressen att marknadsföra sjukdomsmodellen och dess krav på 

behandling. Aktörer inom exempelvis behandlingsfältet för alkoholmissbruk kan enligt ett 

sådant perspektiv följaktligen tänkas ha haft starka intressen att marknadsföra kunskap om 
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alkoholmissbruk som ett beroende, en sjukdom hos individen, eftersom denna kunskap utgör 

en förutsättning för ett behov av behandling av individer med alkoholmissbruk.  

 

White och Cloud (2008:22) skriver att det håller på att ske ett paradigmskifte inom 

beroendefältet i Amerika från ett fokus på sjukdom och intervention till ett fokus på 

tillfrisknande. Sedan självläkning blev ett accepterat fenomen har forskningen expanderat 

kraftigt nationellt och internationellt och forskningsfokus har bytt riktning från att empiriskt 

belägga dess existens till att utforska förändringsprocessen från pågående alkoholmissbruk till 

självläkning (Blomqvist, 2009:140). Genom att utforska förändringsprocessen försöker man 

finna bakomliggande faktorer och mekanismer till att individer självläker samt betydelsen av 

sammanhangsbundna och socialpolitiska förutsättningar i denna process (Ibid.). 

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Kapitel 1 omfattar ett inledande avsnitt, uppsatsens syfte 

och frågeställningar. I kapitel 2 beskrivs uppsatsens analysperspektiv, det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. I kapitel 3 redogör vi för vårt val av metod. Här beskrivs 

kunskapsöversikt, kvalitativ innehållsanalys, litteratursökning, urval samt etiska aspekter. 

Under detta avsnitt redogör vi även för studiens trovärdighet, validitet, reliabilitet och 

undersökartriangulering samt slutledningsform. Avsnittet avslutas med studiens 

avgränsningar. I kapitel 4 presenteras och analyseras studiens resultat. Resultatet presenteras i 

form av tre teman med respektive underteman och efter varje tema finns en kort 

sammanfattande kommentar. I kapitel 5 analyseras studiens resultat utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. I kapitel 6 för vi en diskussion om studiens resultat. I 

kapitel 4, 5 och 6 betonas studiens centrala resultat och frågeställningarna besvaras. Under 

kapitel 6 har vi en metoddiskussion där vi intar vi ett kritiskt förhållningssätt till vår valda 

metod. Här ger vi även förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en referenslista.  

 

 

2. Teoretiskt perspektiv 

Vi är i denna uppsats intresserade av att studera hur fenomenet självläkning från 

alkoholmissbruk framställs i den nationella och internationella forskningen. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet erbjuder möjlighet att förstå hur kunskap om vårt valda 
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fenomen självläkning från alkoholmissbruk tolkas och konstrueras på olika sätt genom språket 

i de valda artiklarna. Vi har därför valt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 

analysverktyg för att belysa artiklarnas olika sätt att konstruera fenomenet.  

 

 

2.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Utgångspunkten i vår studie är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Enligt Payne (2005:43) 

är det socialkonstruktivistiska perspektivet ett postmodernt synsätt. Den postmodernistiska 

kunskapssynen innebär att all kunskap är socialt konstruerad och att det därför finns 

alternativa sätt att skapa och uppfatta kunskap (Payne, 2005:41). Kvale och Brinkman 

(2009:68) skriver om den postmoderna vetenskapsfilosofin och menar att den är öppen för en 

mångfald av perspektiv på kunskap. Kunskap om verkligheten konstrueras socialt och 

beroende på perspektiv, språklig- och lokal kontext (Ibid.). Enligt Bergström och Boréus 

(2005:22) innebär en konstruktivistisk syn på språk att den verklighet som handlar om 

människor och deras relationer inte kan avbildas neutralt via språket. Språket och verkligheten 

är således oskiljaktiga eftersom språket skapar kunskap om världen och bildar uppfattningar 

om ”verkligheten” (Ibid.). Alvesson och Sköldberg (2008: 102) menar att 

socialkonstruktivismen har en huvudbetoning på konstruktioner via språket och forskares 

strävan att skapa kunskap. Den postmoderna kunskapssynen och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet erbjuder i enlighet med dessa beskrivningar möjlighet att förstå hur kunskap om 

vårt valda fenomen självläkning från alkoholmissbruk tolkas och konstrueras på olika sätt 

genom språket och av forskarna i de valda artiklarna. 

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet innefattar således olika innebörder och former och 

används inom flertalet ämnesdiscipliner. Enligt Burr (1995:2ff) finns det flera olika sätt att 

beskriva socialkonstruktivism, dock finns det några grundantaganden som är gemensamma 

inom perspektivet. Ett grundantagande är vi ska ha ett kritiskt förhållningssätt till det vi tar för 

givet om världen och om oss själva. De kategorier och begrepp vi använder som en del av vår 

förståelse av världen är således inte objektivt existerande utan socialt konstruerade. Ett annat 

antagande är att vår kunskap om världen är historisk och kulturellt specifik, det vill säga vår 

kunskap ses som en produkt av den kultur och historia som råder på den plats och i den tid vi 

lever i (Burr 1995:2ff). Vår kunskap är därutöver beroende av de sociala och ekonomiska 

arrangemang som råder iden kultur och tid vi lever i. Ett tredje antagande är att vi konstruerar 
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vår verklighet och kunskap genom våra dagliga interaktioner. Vår gemensamma kunskap är 

således en produkt av sociala processer där språket är av central betydelse. Språket är enligt 

Burr (1995:39) ett socialt fenomen som påverkar vårt sätt att tänka. Genom språket förses vi 

med ett system av kategorier som hjälper oss att strukturera våra erfarenheter och skapa 

mening (Ibid:44). En annan viktig aspekt är att genom språket har människor bringat 

betydelse till ord, de är socialt konstruerade (Burr, 1995:46). Ett fjärde antagande är att det 

finns olika konstruktioner av världen vilka frambringar olika former av socialt handlande. 

Våra konstruktioner bär med sig mönster för vad som utgör accepterade och oacceptabla 

sociala handlingar (Burr, 1995:4). Även om olika konstruktioner av verkligheten existerar 

samtidigt i ett samhälle har vissa konstruktioner en fallenhet att betraktas som mer 

allmängiltiga (Burr, 1995:62ff). Vilka konstruktioner som anses som mer sanna än andra är 

beroende av samhällsstruktur och den kulturella och historiska kontexten. Ett exempel är den 

version av ”kunskap” som konstruerats inom forskning och medicinvetenskapen som har fått 

en ”sanningsstämpel” i de nutida västerländska samhällena (Ibid.).  

 

Berger & Luckman (1966:128f) skriver om hur olika versioner av kunskap konstrueras och 

legitimeras i olika samhällen. Språket betraktas enligt dessa författare som ett verktyg för att 

skapa rättfärdigade versioner av kunskap (Ibid:81). Gemensam kunskap skapas och överförs 

mellan människor genom en argumenterande process (Ibid:77). Den konstruerade kunskapen 

kan komma att uppfattas som något objektivt existerande, vad författarna kallar ”institutioner” 

(Ibid:77). Institutioner är exempelvis vanemässiga handlingar och kategorier som konstruerats 

och legitimerats och som sedan överförs från generation till generation genom en 

”socialiseringsprocess” (Ibid:84). Somliga konstruktioner har en förmåga att bevara sin 

legitimitet och författarna skriver att i detta avseende har den moderna naturvetenskapen en 

påtaglig ställning inom vetenskapssamhället (Ibid:132). 

 

Även Sahlin (2002: 122ff) menar att det socialkonstruktivistiska perspektivet ifrågasätter 

existensen av en objektiv existerande kunskap om världen. Vetenskap och forskning sker i ett 

socialt sammanhang och påverkas av den historiska och kulturella kontexten. För att något 

ska betraktas som sant i ett samhälle måste denna ”sanning” vara förenlig med den 

samhällssyn som ger den rådande samhällsordningen dess legitimitet. Enligt Sahlin (Ibid.) är 

det inte självklart hur ett fenomen ska tolkas och klassificeras. Beroende på hur fenomenet 

beskrivs och definieras kan samma fenomen få olika konsekvenser. Ett visst beteende kan 

exempelvis konstrueras som kriminellt och indikera rättsliga konsekvenser eller konstrueras 
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utifrån biologiska faktorer med medicinsk behandling som följd. Konstruktionen av samma 

handling skiljer sig således markant åt. Vidare menar Sahlin (2002:124) att myndigheter har 

en tendens att sammanfoga vissa fenomen till deras egna kompetensområden. På detta sätt 

kan exempelvis samhällsproblematiska fenomen såsom hemlöshet sammanfogas med 

missbruk istället för bostadslöshet och inordnas under Socialstyrelsens kompetensområde. 

Därigenom tydliggörs och förläggs även ansvaret för lösningarna på ”problematiken” inom 

specifikt denna myndighet (Ibid.). Enligt Sahlin (2002: 125) har samhälleliga institutioner och 

identitetstyper betydelse för hur människor tolkar sina upplevelser. Sociala institutioner 

omfattar både handling och tolkning där erfarenheter och händelser konstrueras så att de 

stämmer överens med de handlingsalternativ som finns inom institutionen.  

 

 

3. Metodavsnitt 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa vår studies forskningsdesign. Vi kommer att 

redogöra för vårt val av metod avseende insamlandet av data och val av textanalytisk metod. 

Därefter kommer tillvägagångssättet för litteratursökning och urval att presenteras. 

Uppsatsens validitet, reliabilitet samt undersökartriangulering kommer att diskuteras såväl 

som dess slutledningsform. Avsnittet avslutas med etiska aspekter på vår studie samt dess 

avgränsningar. 

 

 

3.1 Kunskapsöversikt 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar i denna studie har vi valt att göra en selektiv 

kunskapsöversikt. Kunskapsöversikter är vanligt förekommande i examensuppsatser (Ohlsson 

& Sörensen, 2007:87) och enligt Backman (2008:71) finns det ett stort behov av översikter för 

att kunna integrera och sammanställa den snabbt ökande kunskapsmassan. Vår avsikt är att 

sammanställa och analysera utvalda delar av den nationella och internationella forskningen 

avseende självläkning från alkoholmissbruk för att få en mer överskådlig bild av detta 

område. I vår kunskapsöversikt kommer således dokument från nationell och internationell 

forskning att utgöra informationskälla. Segesten (2006:87) menar att en kunskapsöversikt 

bidrar till att kartlägga kunskapsläget inom ett område genom att sammanställa och analysera 

vetenskaplig forskning. Det kan leda till att områden som ännu inte berörts av forskning 

synliggörs och även information som kan påverka det praktiska arbetets utformning kan 
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framkomma (Ibid.). Vi hoppas kunna bidra till att kunskapen och förståelsen för fenomenet 

självläkning från alkoholmissbruk ökar genom att belysa ämnet i vår kunskapsöversikt. 

 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Bergström och Boréus (2005:43f) kan innehållsanalys ses som ett textanalytiskt 

tillvägagångssätt där syftet är att metodiskt beskriva ett textinnehåll. Vi har valt kvalitativ 

innehållsanalys som metod att analysera våra data. Vi valde denna metod eftersom vi ville 

tolka och förstå hur fenomenet självläkning från alkoholmissbruk framställs i forskningen. 

Med kvalitativ innehållsanalys åsyftas textanalyser där innehållet, till skillnad från en 

kvantitativ innehållsanalys, varken räknas eller mäts (Ibid.). En kvalitativ innehållsanalys kan 

också innebära en analys med kvantitativa inslag men som innefattar mer komplicerade 

tolkningar av texten (Ibid.). Vi kommer att tolka och lyfta fram centrala teman och 

gemensamma mönster som framkommer i forskningsdokumenten. För att analysera vårt 

empiriska material använder vi ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som analysverktyg. Vi 

kommer att pendla mellan dokumentens förmedlade perspektiv och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet i vår analys för att öka våra kunskaper om fenomenet 

självläkning från alkoholmissbruk. Detta kännetecknar en abduktiv slutledningsform. 3  

 

För att få en sammanhängande bild av våra utvalda dokument inledde vi vår analys med att 

läsa samtliga dokument flera gånger. Enligt Larsson (2005:107) behöver kvalitativa forskare 

fokusera sin analys på särskilda teman eller frågeställningar som kan kopplas till studiens 

syfte. Genom att läsa artiklarna flera gånger kunde vi identifiera tre centrala teman som kunde 

kopplas till vårt syfte och frågeställningar: definition av missbruk, definition av självläkning 

samt framställning av självläkningsprocessen. Vårt datamaterial reducerades och sorterades 

under olika temaområden, en så kallad meningskategorisering. Meningskategorisering innebär 

att man reducerar det ofta omfattande datamaterialet till enkla kategorier för att materialet 

skall bli hanterbart (Kvale 1997:174). Ett system av kategorier är det centrala verktyget och 

kärnan i en innehållsanalys (Titscher et al, 2000:58). 

 

 

 

                                                             
3 Se avsnitt 3.7 
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3.3 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 

I denna kunskapsöversikt har vi sökt efter litteratur genom olika tillvägagångssätt. Vi började 

med att söka i ”Forskningsbiblioteket” via Förbundet för forskning i socialt arbete och Sociala 

nätets internetsida4 med sökordet: ”självläkning”. Vi fann två rapporter, en forskningsrapport 

och en C-uppsats gällande självläkning kopplat till alkohol. I forskningsrapporten fann vi 

emellertid citerade författarnamn inom såväl svensk som internationell forskning med 

koppling till vårt forskningsområde (1, 2, 3, 8)5. Detta ledde oss att i ett andra steg fortsätta 

med vad Backman (2008: 163f.) kallar en manuell sökning, vilket innebär att vi specifikt 

letade efter de citerade svenska och internationella författarnas forskningsdokument. Sökandet 

efter dokument kom på det sättet att få en karaktär av ”snöbollsurval”. Snöbollsurval är en 

urvalsteknik som innebär att de analysenheter som återfinns kan hjälpa till att finna andra 

enheter, vilket i sin tur kan leda till att ytterligare analysenheter kan bli funna (Esaiasson et al, 

2007: 216). Risken med ett snöbollsurvalsförfarande kan vara att endast en viss del av 

mängden existerande analysenheter blir funna (Ibid.). I vårt fall innebar det att vi riskerade att 

endast finna en begränsad del av kunskapsläget avseende fenomenet självläkning från 

alkohol. Dessutom fanns en risk att vi genom ett sådant sökförfarande inte hittade den mest 

relevanta forskningen som på bästa sätt kunde tänkas besvara vår frågeställning. Vi fann dock 

återkommande citerade författare i forskningsdokumenten vilket rimligen borde innebära att 

dessa författare är ledande forskare avseende fenomenet självläkning från alkoholmissbruk. 

Den manuella sökningen resulterade i sex forskningsdokument (1, 2, 3, 4, 7, 8).  

 

I ett tredje steg utökade och systematiserade vi vår sökning via databaserna ASSIA, Academic 

Search Elite, PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts
6 för att jämföra 

träffarna med de forskningsdokument vi funnit manuellt samt att leta ytterligare forskning. Vi 

gjorde ingen begränsning av tid i sökningen i någon av databaserna. Detta gjordes för att få en 

bild av vilka publikationer som, oavsett publikations år eller söksätt, på bästa sätt kunde 

besvara vår frågeställning. Majoriteten av de dokument vi fann genom manuell sökning 

återkom även i databassökningarna. De ytterligare dokument vi fann via databassökningarna 

återgav flertalet av de manuellt funna dokumenten7. Detta indikerar på att de dokument vi 

funnit manuellt kan antas ha en framträdande ställning inom psykologisk och sociologisk 

forskning avseende fenomenet självläkning. 
                                                             

4 www.SocialVetenskap.se 
5 Se bilaga 2 för beskrivning av numrerade artiklar. 
6 Våra sökningar redovisas i en tabell, se bilaga 1. 
7 Se bilaga 1. 



 

 
15

 

 

3.4 Urval 

Vi gjorde följande urval. Vi inkluderade artiklar från Västeuropa och USA då de flesta av 

dessa var skrivna av de mest citerade författarna8 vilket rimligen borde innebära att de var 

skrivna av ledande forskare inom området. Vi valde ett antal studier som innefattade både 

självläkning från alkoholmissbruk och självläkning från narkotikamissbruk. Vi valde även 

studier som jämförde individer som anses ha självläkt, individer som anses återhämtat sig 

genom behandling eller deltagit i självhjälpsgrupper. Vi begränsade medvetet vårt urval till att 

omfatta studier av vuxna eftersom vi var intresserade av vuxna individers självläkning från 

alkohol. En av de utvalda artiklarna (Grant, 2007) inkluderar endast kvinnor som självläkt 

från alkohol. Denna artikel inkluderades eftersom studien belyser självläkningsprocessen som 

sådan och vi anser därför att artikeln är relevant för vårt syfte. Vi gjorde dessa samtliga urval 

eftersom vi ville få en så bred bild som möjligt av kunskapsläget gällande fenomenet 

självläkning från alkohol. 

 

Vi valde medvetet bort artiklar som endast studerade individer som anses ha återhämtat sig 

från alkoholmissbruk med hjälp av behandling eller självhjälpsgrupper. Vi valde även bort 

studier med fokus på en specifik åldersgrupp9 eller studier som fokuserade på psykiatriska 

diagnoser i kombination med alkoholmissbruk, eller sjukdomarna HIV/AIDS. 

 

Sammanlagt bygger vår uppsats på tio studier. Två av dessa studier är gjorda i Sverige (4, 8), 

sex studier är gjorda i USA (1, 2, 3, 5, 6, 7), en studie är gjord i Storbritannien (10), och en 

studie är gjord i Tyskland (9). Av dessa tio artiklar finns fem kvalitativa studier och fem 

kvantitativa studier. Dessa artiklar finns presenterade i en artikelförteckning, se bilaga 2.  

Backman (2008:88) skriver att de forskningsdokument som väljs ut att utgöra datamaterial i 

en kunskapsöversikt rekommenderas märkas separat med en asterix (*) framför författarens 

namn i referenslistan. Detta har vi också valt att göra i syfte att underlätta för läsaren att hitta 

dessa artiklar bland övriga citerade dokument i vår referenslista.  

 

                                                             
8Enligt de presenterade citeringskvoterna i databaserna vi använde oss av. 
9 Vi valde bort studier som endast belyste ett snävt åldersspann inom gruppen vuxna individer. Med snävt 
åldersspann avser vi exempelvis individer mellan 18 – 20 år. 
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Vår uppsats innefattar, som tidigare nämnts, data för resultatredovisningen från tio utvalda 

artiklar. Vi är medvetna om att vi hade kunnat inkludera fler artiklar för detta ändamål. Vårt 

antal utgör likväl ett betydande antal fler artiklar än vad Olsson och Sörensen (2007:87) 

beskriver som allmänt förekommande i en kunskapsöversikt, nämligen fem till sex 

vetenskapliga dokument. 

 

 

3.5 Validitet 

Validiteten i kvalitativa studier är enligt Carlsson (i Larsson och Lilja, 2005:117) beroende av 

att forskaren genom beskrivningar och analys lyckas förmedla en tydlig bild av det studerade 

fenomenet till läsaren. Utifrån detta har vi genom att använda enkla beskrivningar och citat i 

analysen försökt förmedla en bild av fenomenet självläkning från alkoholmissbruk såsom det 

framställs i forskningsartiklarna. Genom att använda citat får även läsaren möjlighet att ta del 

av det material som vår analys grundar sig på. Kvale (1997:218–219) menar att validiteten 

påverkas av undersökningens alla stadier och är beroende av forskarens hantverksskicklighet 

och dennes förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat. För att få god validitet 

har vi därför försökt varit så tydliga som möjligt i våra beskrivningar av tillvägagångssättet, 

uppsatsens metod, resultat och analysdel för att skapa klarhet för läsaren. För att minimera 

risken för snedvridna tolkningar har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsens resultat 

och analys genom att pröva olika tolkningar och ifrågasatt varandras tolkningar. Detta har 

således vidgat vår tolkningsrepertoar vilket enligt Patton (i Larsson & Lilja 2005:111) ökar 

kvaliteten och trovärdigheten i kvalitativa studier. 

 

 

3.6 Reliabilitet och undersökartriangulering 

Enlig Bergström & Boréus (2008:35) handlar hög reliabilitet i kvalitativa studier om 

noggrannhet i undersökningens alla delar och att avlägsna eventuella felkällor. Upprepade 

mätningar ska således ge samma resultat. För att tillgodose detta har vi läst och granskat 

forskningsartiklarna var för sig vid upprepade tillfällen, jämfört resultaten, och varje gång 

kommit fram till samma resultat. Detta pekar på att vår studie har god intrasubjektivitet. God 

intrasubjektivitet innebär att undersökare utgår från sitt material och kommer fram till samma 

resultat och analys vid olika tillfällen (Ibid.:36). Vi har även försökt varit så tydliga som 
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möjligt i vår beskrivning av sökning, urval och analys för att skapa klarhet för läsaren om hur 

vi gått tillväga i olika moment av uppsatsen. 

 

Larsson (2005:112) menar att om fler forskare deltar i datainsamling och analys, 

”forskartriangulering”, kan det öka säkerheten för de resultat som presenteras i studien. 

Reliabiliteten i vår studie förstärks utifrån att vi är två observatörer och därmed haft möjlighet 

att ifrågasätta och prövat såväl varandras som våra egna resultat och tolkningar i analysen vid 

olika tillfällen. 

 

 

3.7 Abduktiv slutledningsform 

Enligt Olsson och Sörensen (2007:32f) finns tre slutledningsformer inom vetenskapligt 

arbete; den induktiva, den deduktiva samt den abduktiva. Den deduktiva innebär att slutsatser 

om enskilda fenomen dras utifrån en teori. Den deduktiva slutledningsformen är vanligast 

använd när kvantitativ metod används, och kan användas vid så kallat hypotes-testande.10 Den 

induktiva slutledningsformen är enligt författarna (Ibid.) vanligt använd i kvalitativa metoder 

och innebär att forskaren drar slutsatser utifrån vad denne finner i empirin. Därefter 

sammanförs dessa slutsatser till att bilda en teori. Den abduktiva slutsatsen innebär att 

alternera mellan induktion och deduktion. Forskaren utgår ifrån empiri för att sedan pendla 

mellan teori och empiri i syfte att öka kunskapen om det enskilda fenomenet (Ibid.).  

 

I vår uppsats kommer vi att använda en abduktiv slutledningslinje. Vi kommer att utgå ifrån 

artiklarnas förmedlade perspektiv på fenomenet självläkning ifrån alkoholmissbruk för att 

skapa oss en bild av det aktuella kunskapsläget inom området. Därefter kommer vår empiri att 

tolkas med hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet. Genom att pendla mellan 

artiklarnas förmedlade perspektiv och det socialkonstruktivistiska perspektivet ämnar vi få 

ökade kunskaper om fenomenet självläkning från alkoholmissbruk. 

 

 

3.8 Etiska aspekter 

Det finns generella etiska riktlinjer inom forskningen som är till för att skydda de enskilda 

individerna som berörs i forskningsprocessen. Dessa etiska principer innefattar 
                                                             

10 Forskaren försöker bekräfta sitt antagande om verkligheten, där antagandet utgår ifrån en teori (Olsson & 
Sörensen, 2007:32). 
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informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

1990). Kortfattat handlar dessa krav om att skydda individen och att värna om dennes 

integritet samt att detta ska beaktas under hela forskningsprocessen. Vi har valt att göra en 

kunskapsöversikt i vår studie med syftet att studera hur fenomenet självläkning från 

alkoholmissbruk framställs i den nationella och internationella forskningen. Detta innebär att 

vårt datamaterial består av publicerad forskning och att vi inte har/har haft tillgång till det 

ursprungliga insamlade materialet eller har varit i kontakt med respondenterna i dessa studier. 

Vi kan därmed inte röja respondenternas identitet, nyttja eller lämna ut konfidentiella 

handlingar eller i övrigt påverka individerna på något sätt. Vi har dock beaktat dessa etiska 

krav inom forskningen.  

 
 

3.9 Avgränsningar 

Våra sökord för självläkning från alkoholmissbruk vid databassökningarna redovisas i bilaga 

1. Dessa kan ha varit för begränsade vilket innebär att vi genom att använda fler sökord 

möjligen hade funnit annan relevant och viktig forskning inom ämnet. Forskning inom 

exempelvis områdena alkoholmissbruk och självläkning är stort. Om vi hade använt 

alkoholmissbruk* som sökord skulle detta dock ha genererat en ohanterbar mängd träffar. 

Sökordet självläkning* hade också resulterat i ett för stort antal träffar för att kunna hanteras, 

eftersom båda dessa stora områden även omfattar annan forskning än vårt valda ämne 

självläkning från alkoholmissbruk. Därför ansåg vi att det var viktigt att begränsa sökorden 

för att inte få ett alltför omfattande antal träffar.  

 

Denna kunskapsöversikt innefattar ett selektivt urval av artiklar från sociologisk och 

psykologisk forskning under åren 1996 till 2007. Det finns mycket forskning gällande 

fenomenet självläkning från alkoholmissbruk men vi har valt att använda de artiklar i 

resultatdelen som vi anser bäst kan besvara vårt syfte11. Vi har även valt att i första hand 

fokusera på forskning som är skriven av de mest framstående forskarna inom området 12. Vår 

avsikt var att fokusera på forskning publicerad under 2000 talet men eftersom vi fann två 

dokument från 199613 vilka citeras i flertalet artiklar från 2000 talet, valde vi att även 

inkludera dessa. Vi valde även ut en artikel från 199914 eftersom denna har hög relevans för 

                                                             
11 Se avsnitt 3.4 Urval. 
12 Se avsnitt 3.3 Tillvägagångssätt vid litteratursökning. 
13 Se artikel nr 1 och nr 2 i bilaga 2. 
14 Se artikel nr 8 i bilaga 2. 
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att bemöta vårt syfte och är skrivet av en nationellt och internationellt framstående forskare. 

Vissa artiklar innefattar könsskillnader men vi har valt att inte lyfta fram genusaspekter i vår 

uppsats avseende fenomenet självläkning från alkohol. Vi är medvetna om att det kan finnas 

annan forskning som också hade kunnat vara relevant för vår uppsats men som vi av olika 

anledningar inte valt. 

 

 

4. Resultat 
I denna del kommer resultatet från de artiklar vi har granskat att redovisas. Resultatet 

presenteras i form av tre teman som framkom efter att vi hade läst igenom artiklarna. Dessa är 

definition av alkoholmissbruk, definition av självläkning samt framställning av 

självläkningsprocessen. Varje tema har underliggande rubriker och alla teman avslutas med 

en kort sammanfattning. Vi vill också göra gällande att vi har översatt samtliga 

engelskspråkiga artiklar vilket innebär att vårt resultat och tolkningar utgår från denna 

översättning.  

 

 

4.1 Hur alkoholmissbruk definieras 

4.1.1. Olika definitioner av begreppet alkoholmissbruk 

Efter att ha granskat artiklarna fann vi att det finns många olika begrepp för att definiera ett 

alkoholmissbruk. Artiklarna inkluderade begrepp såsom ”alkoholproblem”, 

”riskkonsumenter”, ”alkoholberoende”, ”problemdrickande” (problem drinking), 

”alkoholmissbruk” (alcohol misuse, alcohol abuse) och ”störning i alkoholanvändandet” 

(alcohol use disorder). Det framkommer även att olika begrepp används parallellt i flertalet av 

artiklarna (1, 3, 4, 6, 7) såsom att exempelvis både begreppet beroende och alkoholproblem 

används för att definiera ett alkoholmissbruk. Begreppens innebörd är också skiftande och kan 

innefatta ett alkoholmissbruk och konsekvenser därutav, av mer eller mindre stor omfattning. 

Innebörden av begreppet alkoholberoende är exempelvis i en artikel att individen skall 

uppvisa tecken på alkoholberoende såsom anfall, morgondrickande eller hallucinationer eller 

uppvisat ett alkoholmissbruk under minst fem års tid (8). Ett annat exempel är störning i 

alkoholanvändandet (alkohol use disorder). Enligt innebörden av detta begrepp skall individen 

uppfatta alkoholmissbruket som ett signifikant problem (3). Artiklarnas varierande sätt att 

framställa ett alkoholmissbruk, genom de olika begreppen och dess innebörder, skapar 
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svårigheter att konstruera en sammanhängande bild av fenomenet självläkning eftersom det 

inte helt tydligt framkommer vad det är individer självläker ifrån.  

 

 

4.1.2. Olika idéer om omfattningen av alkoholmissbruk 

Ett centralt tema som framkom i majoriteten av artiklarna var missbrukets omfattning. 

Artiklarna presenterar olika idéer om hur omfattande alkoholkonsumtionen skall vara för att 

definieras som alkoholmissbruk. Individernas dryckesmönster, det vill säga hur ofta och hur 

mycket, framställs i flera artiklar som en del av konstruktionen alkoholmissbruk (1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9,10). I två artiklar framställs en idé om alkoholmissbruk utifrån individens erfarenhet av 

långvariga perioder av dagligt alkoholbruk (1, 7). I en artikel (3) beskrivs ett alkoholmissbruk 

som ett bruk av alkohol vilket har lett till förgiftning den senaste månaden. I artiklarna 

konstrueras även alkoholmissbruk beroende på hur lång tid en individ uppvisat ett visst 

dryckesmönster. Definitionerna varierar från att någon gång ha druckit på risknivå15 (4), till 

ett års alkoholmissbruk (1, 7) samt vidare upp till fem års alkoholmissbruk (8, 9). 

Sammantaget uppvisar de flesta av artiklarna någon form av regelbundenhet i dryckesmönster 

och/eller varaktighet vilket producerar en beskrivning av alkoholmissbruk som något 

objektivt och mätbart. I en artikel beskrivs alkoholmissbruk som att individerna har en 

historia av problemdrickande (5) och i en annan artikel som att individerna är i återhämtning 

från alkoholmissbruk sedan minst 18 månader tillbaka (6). Det framkommer inte en tydlig 

beskrivning i dessa artiklar av vad författarna betraktar som alkoholmissbruk, det vill säga hur 

mycket, hur ofta eller hur länge en individ skall ha brukat alkohol för att anses ha en historia 

av problemdrickande eller alkoholmissbruk.  

 

 

4.1.3 Bilder av alkoholmissbrukets negativa konsekvenser 

Ett annat tema som framkommer i hälften av artiklarna är att konstruktionen av ett 

alkoholmissbruk även innefattar en social dimension (5, 6, 7, 8, 10). Den sociala dimensionen 

i dessa artiklar omfattar individernas erfarenhet av negativa sociala konsekvenser på olika 

plan i livet. Författarna nämner exempelvis att individernas hälsa, relationer till omgivningen 

och arbetssituation påverkas negativt som en följd av alkoholmissbruket. Hälsoaspekten 

framställs i flera artiklar (5, 6, 7, 8, 10) som en tydlig negativ konsekvens av 

                                                             
15 Risknivå innebär i detta fall att under minst en månads tid, en gång i veckan, ha druckit fem eller fler 
standardglas vid samma dryckestillfälle. Ett standardglas avser13,6 gram ren alkohol. (Blomqvist, 2007: 19f.) 
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alkoholmissbruket och beskrivs dels utifrån en psykisk stress och dels utifrån skador eller 

fysiska sjukdomar som en följd av alkoholmissbruket. I en artikel (10) nämner författarna 

exempelvis att individernas alkoholmissbruk har lett till leverskador eller magproblem. 

Individer kan även komma i klammeri med rättvisan på grund av alkoholmissbruket enligt två 

artiklar (7, 8). Ett exempel som författarna nämner är att köra bil alkoholpåverkad och att bli 

anhållen för rattonykterhet (7). I tre artiklar presenteras negativa sociala konsekvenser som 

förödmjukande händelser (6, 7, 8), exempelvis att ständigt behöva be om ursäkt till en partner 

för det alkoholrelaterade beteendet (6) eller att efter att ha konsumerat alkohol vakna upp i 

sängen med sin bäste väns make (8). Artiklarna (6, 7, 8, 10) lyfter även fram att individen 

upplever press från människor i omgivningen att sluta eller minska alkoholbruket. 

Alkoholmissbruk framställs på detta sätt i hälften av artiklarna utifrån hur individens sociala 

situation påverkas, det vill säga att individens hälsa och relationer till omgivningen påverkas 

negativt på grund av alkoholkonsumtionen. Den sociala dimensionen av alkoholmissbruk som 

framkommer i dessa artiklar (5, 6, 7, 8, 10) innebär att fenomenet inte endast betraktas som en 

individs relation till alkohol såsom dryckesmönster eller varaktighet.  

 

 

4.1.4 Medicinska diagnosmanualer 

I hälften av artiklarna definierades ett alkoholmissbruk genom att utgå från medicinska 

diagnosmanualer såsom DSM-III-R, DSM– IV, ICD-1016. Detta framkallar en bild av att 

diagnosmanualer utgör ett viktigt verktyg för definitionen av alkoholmissbruk. De medicinska 

diagnosmanualerna används i artiklarna för att mäta förekomst och grad av beroende hos 

individerna17 (2, 3, 4, 8, 10). Forskningsartiklarna framställer en bild av att medicinska 

diagnosmanualer kan ge tydliga och sanna svar på förekomst och grad av ett alkoholberoende 

och att detta är det mest giltiga tillvägagångssättet för att definiera ett alkoholmissbruk. I två 

av artiklarna framhåller författarna exempelvis att intervjufrågorna till respondenterna i dessa 

studier liknar medicinska diagnosmanualer (2, 3). I en artikel (9) kritiseras forskning som inte 

använder sig av en medicinsk diagnosmanual och forskarna anser att sådan forskning 

betraktas som mindre giltig. Genom att majoriteten av artiklarna (2, 3, 4, 8, 10) använder 

dessa diagnosmanualer framstår det som att författarna betraktar alkoholmissbruk ur ett 

                                                             
16 Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) och International Classification of Diseases 
(ICD) är två diagnossystem som används internationellt inom psykiatrin (Blomqvist, 2009: 141). Upplagorna 
revideras och numreras därefter i kronologisk ordning (Ibid.). 
17 I medicinska diagnoser görs åtskillnad mellan symtom på alkoholmissbruk och beroende. Missbruk betraktas 
enligt detta synsätt som tidigare stadier i en process som kan framskrida och leda till beroendesjukdom, ett näst 
intill oåterkalleligt slutstadium i processen (Heilig, 2004:20).  
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medicinskt perspektiv och som ett objektivt mätbart fenomen. Med hjälp av medicinska 

diagnosmanualer ”mäts” om individerna utvecklat ett alkoholmissbruk/beroendesjukdom 

genom att se till förekomsten av uppvisade kännetecken för desamma.  

 

4.1.5 Sammanfattande kommentar 

I artiklarna framkommer författarnas olika sätt att definiera ett alkoholmissbruk genom olika 

begrepp och innebörder av desamma. Idéer om alkoholmissbruk innefattar varierande 

omfattningar av dryckesmönster och varaktighet i de flesta artiklarna. I hälften av artiklarna 

belyser författarna negativa sociala konsekvenser av alkoholbruket. Medicinska diagnostiska 

manualer utgjorde en viktig och central del för att definiera ett alkoholmissbruk eftersom 

hälften av de granskade dokumenten i vår uppsats använde diagnostiska manualer. 

Majoriteten av de tio granskade artiklarna lyfter fram idéer avseende individernas omfattning 

av alkoholkonsumtion medan hälften av artiklarna belyser en social dimension. Hur mycket 

och hur ofta en individ konsumerar alkohol framstår följaktligen som mer centralt än en social 

dimension i artiklarnas framställning av ett alkoholmissbruk. Forskarnas olika konstruktioner 

skapar en splittrad bild av vad som definieras som alkoholmissbruk. 

 

 

4.2 Hur självläkning definieras 

4.2.1. Skilda begrepp och sätt att definiera självläkning 

Genomläsningen av artiklarna visade att det används olika begrepp för att beteckna fenomenet 

självläkning. Begrepp som används för fenomenet inkluderar bland annat ”självläkning” (self 

recovery),” naturlig återhämtning” (natural recovery), ”obehandlad återhämtning”, (untreated 

recovery), och ”oassisterad återhämtning” (unassisted recovery). Begreppen används 

omväxlande och innebörden av dem varierar. Det framkommer inte helt tydligt vad som anses 

känneteckna en förändring, eller hur denna förändring har skett, och om den i sådant fall har 

skett hos individerna eller i individernas sociala kontext. Artiklarnas varierande sätt att 

framställa självläkning genom de olika begreppen och dess innebörder, skapar svårigheter att 

konstruera en sammanhängande bild av fenomenet självläkning. 

 

 

4.2.2 Olika synsätt på behandling, självhjälpsgrupper och självläkning 
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Ett centralt sätt att beskriva fenomenet självläkning från alkoholmissbruk som framkom i alla 

artiklar handlade om huruvida individer har erfarenhet av behandling, och/eller 

självhjälpsgrupper. Olika bilder av självläkning framställs i artiklarna beroende på om och i 

vilken utsträckning individerna har deltagit i behandling och/eller självhjälpsgrupper. I fem av 

artiklarna anser författarna att individer som deltagit i behandling och/eller självhjälpsgrupper 

i en viss utsträckning betraktas som självläkta (1, 7, 8, 9, 10). Författarna avgränsar vad som 

betraktas som självläkning genom att bland annat ange ett maximalt antal deltagande i möten i 

självhjälpsgrupper (1, 7, 8, 10). I en artikel innebär exempelvis fler än tre gångers deltagande 

vid självhjälpsgruppmöten att individen inte betraktas som självläkare (8). I en annan artikel 

får individer ha upp till en månads erfarenhet av självhjälpsgrupper för att betraktas som 

självläkta (1). Huruvida individer ses som behandlade och/eller självläkta avgränsas också 

genom att sätta en ”acceptabel” gräns för viss tid i avgiftning eller behandling (1, 7, 8, 9, 10). 

I två artiklar anges exempelvis att självläkares behandlingserfarenheter inte får vara större än 

två veckors avgiftning (1). I en artikel dras en gräns för självläkning vid att individen ej har 

behandlingserfarenheter sedan mindre än tio år tillbaka i tiden (10). I en annan artikel 

framkommer att individer ses som självläkare även om de har behandlingserfarenheter 

”…tidigare behandlade och andra självläkare.” (Blomqvist, 1999:1379). Detta förutsatt att de 

själva inte tillskriver eventuella behandlingserfarenheter en betydelse för återhämtningen 

(Ibid.)  

 

I fyra av de granskade artiklarna framträder en annan bild av självläkning (2, 3, 4, 6). I dessa 

artiklar anger författarna inget maximalt accepterat antal deltagande i självhjälpsgrupper eller 

någon accepterad viss behandlingserfarenhet som gräns för att betraktas som självläkt. Istället 

kategoriseras individerna i dessa artiklar utifrån deras erfarenhet av behandling eller 

självhjälpsgrupper och endast de individer som helt saknar dessa erfarenheter klassas som 

återhämtade på egen hand. (2, 3, 4, 6). I en artikel nämner författarna exempelvis att 

självläkarna inte har deltagit i behandling eller självhjälpsgrupper (6). I en annan artikel 

framkommer att självläkarna varken hade erfarenhet av behandling eller självhjälpsgrupper 

eller andra myndighets- eller hjälpkontakter avseende deras drickande (4). Artiklarna 

konstruerar på detta sätt en bild av att erfarenheter av självhjälpsgrupper eller behandling inte 

är förenligt med självläkning. Detta innebär att endast de individer som återhämtar sig från ett 

alkoholmissbruk utan att ha deltagit i behandling eller självhjälpsgrupper betraktas som 

självläkta. 
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Artiklarnas olika perspektiv på behandlingserfarenheter och deltagande i självhjälpsgrupper 

när det gäller att beskriva och avgränsa fenomenet självläkning skapar frågor om vad 

begreppet självläkning egentligen innebär. 

 

 

4.2.3 Tänkesätt om självläkares alkoholkonsumtion  

Ett centralt tema som framkom i alla artiklar var att individen antingen skulle ha minskat sin 

alkoholkonsumtion eller slutat dricka helt för att definieras som ”återhämtad” (och 

följaktligen som självläkare) från ett alkoholmissbruk. I majoriteten av artiklarna menar 

författarna att självläkare minskar sin alkoholkonsumtion till en ”acceptabel” nivå snarare än 

att bli helnyktra (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9). Endast två artiklar beskriver att individerna förändrat sin 

alkoholkonsumtion till total nykterhet (5, 6). Bilden av självläkarna innefattar ett brett 

spektrum av alkoholkonsumtion avseende dryckesmängd. En ”acceptabel” 

alkoholkonsumtion för att definieras som självläkare innefattar bland annat ett visst antal 

centiliter och/eller att ha avslutat sin beroendekonsumtion (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9). Begreppet 

”socialt drickande” används i tre artiklar (2, 4, 8) som en definition på acceptabel 

alkoholkonsumtion. Individerna måste vidare ha varit nyktra eller minskat sin 

alkoholkonsumtion under en viss lång tid för att definieras som självläkare. Denna tidsperiod 

varierar bland de olika artiklarna och skiljer sig åt avseende vad som representerar en 

återhämtning, alternativt ”stabil återhämtning”. Artiklarna presenterade varierade definitioner 

från sex månader (3), till ett år (1, 2, 4, 5, 7), två år (9), tre år (8) och upp till fem års tid (6).  

 

4.2.4 Sammanfattande kommentar 

I forskningsartiklarna används olika begrepp och definitioner avseende fenomenet 

självläkning. Vissa författare anser att individer med erfarenheter av behandling eller 

deltagande i självhjälpsgrupper har självläkt medan andra författare anser att självläkning är 

återhämtning från alkoholmissbruk utan dessa erfarenheter/deltagande. För att anses ha 

självläkt förutsätts i majoriteten av artiklarna antingen en kortare eller en längre ihållande 

förbättring av dryckesmönster hos individerna i form av total nykterhet eller acceptabelt 

drickande. Det blir sammantaget svårt att skapa en klar bild av självläkarna och fenomenet 

självläkning.  

 

 

4.3 Framställning av vägen till självläkning 



 

 
25

4.3.1 Självläkning som en ”process” 

Idén om självläkning som en ”process” framstår som ett centralt tema i majoriteten av 

artiklarna. Författarna belyser olika aspekter av förändringsprocessen och processen beskrivs 

som ett samspel mellan kognitiva processer och inflytande från omgivningen (såsom 

alkoholrelaterade negativa konsekvenser, positiva och negativa händelser) där kognitiva och 

kontextuella förändringar äger rum (1, 5, 6, 7, 8, 10).  

 

Ett annat centralt tema som framkom när vi hade granskat artiklarna var hur olika drivkrafter, 

faktorer eller händelser i självläkarnas liv, initierar processen till självläkning (4, 5, 6, 7, 8, 

10). Några artiklar nämner negativa konsekvenser till följd av alkoholmissbruk såsom 

exempelvis hälsobekymmer avseende såväl psykisk som fysisk hälsa (5, 6, 7, 8, 10). 

Hälsobekymren beskrivs som inre spänningar, stress och ångest eller kroniska sjukdomar och 

besvär vilket förändrar individens sätt att tänka om sitt alkoholmissbruk. Ett tydligt tema som 

framkommer i flertalet av artiklarna är att förändringsprocessen i hög grad påverkas av 

problem som uppstår i nära relationer såsom med partners och andra anhöriga, och/eller 

påtryckningar från dessa eller andra i omgivningen, på grund av alkoholmissbruket (4, 6, 7, 

8,10). Hot om att bli lämnad av sin partner (10) eller anhörigas uttalade oro och rädsla 

angående individens alkoholmissbruk (7, 8, 10) utgör exempel på negativa konsekvenser som 

några av författarna anser kan påverka en individ att börja reflektera över och förändra dennes 

missbruk av alkohol. Både positiva och negativa händelser i individernas liv framställs som 

drivkrafter till att fatta beslut om förändring i ett antal artiklar (6, 7, 8, 10). I vissa artiklar 

beskrivs en enda händelse, ”nyckelhändelse” vara avgörande för individernas förändring av 

alkoholkonsumtionen (6, 7, 10). De positiva händelserna som författarna nämner kan vara att 

få barn, att träffa en ny partner eller att få ett arbete medan de negativa kan vara förluster 

såsom en nära anhörigs död. Andra negativa händelser som framkommer i artiklarna är 

skrämmande eller förödmjukande upplevelser såsom exempelvis att individerna har nära 

döden upplevelser, bli dömd för att ha kört bil alkoholpåverkad, eller återkommande behöver 

be om ursäkt till en partner för det alkoholrelaterade beteendet. Den sammantagna bilden som 

presenteras i artiklarna belyser således främst de händelser i individernas liv som inbegriper 

relationer till betydelsefulla människor i individernas liv såsom partners, nära vänner, familjen 

eller andra anhöriga.  

 

Bilden av självläkning framställs även i några artiklar som en kognitiv process hos individen 

(1, 5, 6, 7). Samspel med andra leder till att individens tankar, bilder och upplevelser av sig 
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själv förändras. Enligt några av författarna ser individen sig själv på ett mer positivt sätt i 

relation till hur denne såg sig själv under alkoholmissbruket. Stöd från individens sociala 

nätverk såsom familj, släkt och självhjälpsgrupper och tillgång till utbildning och arbete, 

skapar enligt artiklarna mening för individen och främjar en positiv självbild. Grant 

(2007:533) påpekar i sin studie att:” Work and school provided stability in participants’ lives 

in this phase and gave the women a sense of purpose and a sense of empowerment.”. I 

framställningen av självläkningsprocessen framkommer att individerna förändrar sättet att på 

sig själva så att de överensstämmer med deras olika roller såsom exempelvis make, förälder 

eller vän (1, 5, 6, 7). Utifrån denna konstruktion betraktas således inte en syn på sig själv som 

”alkoholmissbrukare” som ett permanent sätt att uppfatta och tolka sig själv. 

 

 

4.3.2 Strategier och sociala aktiviteter för att hantera tillvaron 

Ett tema som framkom i majoriteten av artiklarna handlar om olika kognitiva och 

beteendemässiga förändringar hos individen i processen till självläkning (1, 3, 5, 6, 7, 8). 

Dessa förändringar handlar bland annat om att individerna använder olika strategier för att 

kunna hantera tillvaron utan att missbruka alkohol. I några artiklar beskrivs olika strategier 

som en viktig del i självläkningsprocessen, förmåga att bryta med vänner som missbrukar 

alkohol (5, 6, 7), att söka nya sociala kontakter och/eller engagera sig i nya aktiviteter (5, 6, 

7). I tre artiklar (5, 6, 7) framställs individernas engagemang i nya aktiviteter som en 

möjlighet för individen att uppleva tillhörighet och gemenskap genom att ingå i andra 

sammanhang. Grant (2007:534) menar att: ”Connections to something larger than the self are 

a vital part of recovery processes.”. Andra strategier för att kunna hantera tillvaron utan att 

missbruka alkohol framställs i några artiklar (5, 6, 8) som engagemang i kyrklig och 

samhällelig verksamhet. Författarna nämner att dessa aktiviteter ger individerna upplevelser 

av en ny meningsfullhet i tillvaron genom deras relationer till gud eller genom att hjälpa andra 

människor.  

 

Ett annat sätt att presentera självläkarnas förmåga att hantera tillvaron innebar att de i första 

hand förlitade sig på stödet från existerande nätverk såsom partners, familj och vänner i 

självläkningsprocessen (1, 4, 7, 8). Behovet av nya sociala kontakter ansågs därför inte som 

avgörande för processen. Ett behov av särskilda strategier såsom nya aktiviteter var inte heller 

avgörande i processen: ”...self-remitters more often seem to have returned to their previous, 

every day way of life.” (Blomqvist, 1999:1397).  
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4.3.3 Bilden av självläkarna  

Det sociala nätverkets betydelse betonas i samtliga artiklar ha stor positiv inverkan och 

framställs som en förutsättning för självläkning. ”...their ultimate success at recovery were 

largely a product of their social interactions with others and the related social capital derived 

from these relationships.” (Cloud & Granfield, 2004: 194). Betydelsen av individers tillgång 

till personliga och sociala resurser i självläkningsprocessen framställs på liknande sätt i alla 

artiklar. De personliga och sociala resurserna presenteras bland annat i form av olika 

bakgrundsfaktorer såsom utbildningsnivå, arbete, strategier att hantera tillvaron och 

alkoholkonsumtionens omfattning. Självläkarna presenteras som individer med hög social 

stabilitet såsom exempelvis ha tillgång till ett socialt nätverk och en stabil familjerelation (1, 

2, 4, 7, 8). Därutöver framställs självläkare ha tillgång till arbete, vara mer utbildade och ha 

högre inkomst än individer som genomgått behandling och återhämtat sig (1, 2, 4, 7, 8). 

Självläkarnas tillgång till denna sociala stabilitet beskrevs som ett skydd mot att utveckla ett 

ännu svårare missbruk (1) och som gynnsamma förutsättningar för självläkning (1, 3, 4, 6, 7, 

8, 9). Självläkare som saknar sociala resurser löper också stor risk för att återfalla till tidigare 

alkoholmissbruk (3) och ett lågt socialt stöd från omgivningen innebär större risk för återfall, 

oavsett de alkoholrelaterade problemens svårighetsgrad (9). Majoriteten av artiklarna lyfter 

jämväl fram en bild av att alkoholmissbrukare med svaga sociala resurser i högre grad 

tenderar att genomgå behandling än att ”självläka”(1, 3, 7, 8, 9). Författarna i en artikel 

nämner exempelvis att självläkare med låg grad av alkoholrelaterade problem och lågt socialt 

stöd är arbetslösa i större utsträckning och anses ha en större risk för återfall utan formell 

behandling, medan självläkare med högt socialt stöd och låg grad av alkoholrelaterade 

problem har högre utbildning och löpte mindre risk för återfall (9). I en annan artikel (3) 

jämförs individer som fick återfall med individer som lyckades bevara återhämtningen. 

Författarna urskiljer fyra riskfaktorer för återfall där bland annat, låg utbildning och låg status 

på arbetsmarknaden, utgör faktorer som kan leda till att individen inte lyckas bevara 

återhämtningen. I en artikel (8) beskrivs att tillgången till en stödjande familj är av stor 

betydelse avseende att underhålla återhämtningen där familjen ersätter behovet av att dricka. 

Med andra ord kan familjen fungera som ett sorts substitut för alkohol, enligt denna författare.  

 

 

4.3.4 Sammanfattande kommentar  
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Idén om självläkning som en process är framträdande i majoriteten av artiklarna. Olika 

händelser, negativa konsekvenser och sociala resurser i individernas liv som anses påverkat 

vägen till självläkning lyfts fram i artiklarna. Stöd från omgivningen och tillgång till 

utbildning och arbete framträder som mest avgörande för möjligheter att självläka. 

Självläkning från alkohol handlar inte om att gå från alkoholmissbruk till en helnykter livsstil 

utan snarare om att reducera alkoholbruket till en kontrollerbar nivå där individen har förmåga 

att hantera sin situation.  

 

 

5. Analys utifrån socialkonstruktivistisk teori 

I detta avsnitt kommer resultaten vi funnit i empirin att analyseras utifrån 

socialkonstruktivistisk teori. Analysen av resultaten kommer att presenteras utifrån de 

frågeställningar som legat till grund för uppsatsen: (1) Hur definieras alkoholmissbruk i 

artiklarna? (2) Hur definieras självläkning i artiklarna? (3) Hur framställs 

självläkningsprocessen i artiklarna?  

 

 

5.1 Medicinsk konstruktion av alkoholmissbruk 

I majoriteten av artiklarna definieras alkoholmissbruk utifrån alkoholmissbrukets omfattning. 

Alkoholmissbrukets omfattning fastställs bland annat utifrån dryckesmönster och varaktighet, 

det vill säga hur mycket och hur ofta individen konsumerar alkohol. I flertalet av artiklarna, 

både i de nationella och i de internationella, används även medicinska diagnosmanualer för att 

definiera ett alkoholmissbruk. De medicinska diagnosmanualerna används för att mäta 

förekomst och grad av beroende hos individen. Vår tolkning av detta är att författarnas 

framställning av vad som kännetecknar ett alkoholmissbruk är starkt präglat av ett medicinskt 

perspektiv. Utifrån ett medicinskt perspektiv konstrueras alkoholmissbruk med hänsyn till 

olika diagnoskriterier, där individens dryckesmönster och alkoholmissbrukets varaktighet 

mäts och värderas. Även i de artiklar där författarna inte specifikt använder sig av en 

medicinsk diagnosmanual framhävs dryckesmönster och alkoholmissbrukets omfattning i 

deras definitioner av alkoholmissbruk. Genom att använda ett medicinskt perspektiv på 

alkoholmissbruk och utgå från samma begrepp, diagnoskriterier och symtom skapas ett 

gemensamt språk och kunskap om vad som kännetecknar ett alkoholmissbruk. Samtidigt 

innebär det medicinska perspektivet att alkoholmissbruk konstrueras som något objektivt 
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existerande och mätbart. Andra författare, Sohlberg & Sohlberg (2001:100), menar att 

begrepp såsom diagnoser eller ”etiketter” är ett sätt att reducera och uppfatta komplexa 

fenomen som konkreta ting.  

 

Den medicinska kunskapen är framträdande i artiklarnas skildring av alkoholmissbruk och 

enligt Burr (1995:62f) existerar det olika versioner av ”sanning” i ett samhälle men vissa har 

en fallenhet att betraktas som mer allmängiltiga. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

kan det således tolkas som att den medicinska kunskapen vunnit mer legitimitet i våra valda 

artiklar än annan kunskap om alkoholmissbruk. Vår tolkning utifrån artiklarna är att 

medicinsk kunskap om alkoholmissbruk har hög status inom forskning och betraktas som en 

sorts sanning, vilket innebär att denna kunskap vinner legitimitet att konstruera vad som 

kännetecknar ett alkoholmissbruk. Även Berger och Luckman (1979:128) menar att ett 

naturvetenskapligt perspektiv innehar en framträdande ställning inom vetenskapssamhället 

gällande konstruktioners legitimitet och allmängiltighet (jmf Burr, 1995:63f).  

 

 

5.2 Konstruktion av beroende  

Den medicinska konstruktionen framkommer än mer tydligt då flertalet av artiklarna skildrar 

alkoholmissbruk som ett ”beroende” hos individen. Exempelvis menar en annan författare, 

Heilig (2004:20), att ett beroende ofta tillskrivs som ett allvarligare alkoholproblem jämfört 

med alkoholmissbruk. I artiklarna fastställs graden av ett alkoholmissbruk med hjälp av 

medicinska diagnosmanualer vilket kan ses som ett försök till att kategorisera olika slags 

alkoholproblem. Vilken av kategorierna som passar in på den enskilda individens 

alkoholproblem beror på alkoholproblemens omfattning. Kategorierna beroende och 

alkoholmissbruk är enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv socialt konstruerade via vårt 

språk och kan tolkas vara ett sätt att strukturera vår kunskap om alkoholmissbruk. Heilig 

(2004:16) menar att olika begrepp avseende alkoholproblem ofta används omväxlande och att 

varje begrepp innefattar olika antagande om orsakssamband bakom individens problem. 

Genom att vissa artiklar konstruerar alkoholmissbruk som ett beroende framställs 

alkoholmissbruk som en beroendesjukdom hos individen. Granfield (2004:29) tar ett steg 

längre i detta ämne och menar att den globala idén om beroendet som en sjukdom länge har 

varit dominerande och nu kommit till den punkt att den äger sin egen ”självlegitimerande 

ideologi”. Sjukdomskonstruktionen indikerar samtidigt att individer med alkoholberoende är 
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oförmögna att ta sig ut ur alkoholmissbruket på egen hand, vilket får konsekvenser för hur 

samhället agerar och arbetar för att hjälpa individer som har ett alkoholmissbruk.  

 

Enligt två andra författare, Billinger och Hübner (2009:16), används två huvudsakliga 

förklaringsmodeller inom missbruksvården. Den ena modellen framställer alkoholmissbruk 

som att individen utvecklar ett psykiskt beroende vilket gör att denne inte kan motstå alkohol. 

Den andra modellen framställer alkoholmissbruk som ett symtom på andra problem (Ibid). I 

denna modell är ”beroendet hos individen”, nedtonat som förklaringsmodell och istället 

betraktas individens alkoholmissbruk som ett resultat av andra problem. I flertalet av våra 

valda forskningsdokument definieras alkoholmissbruk, eller beroende, utifrån ett medicinskt 

perspektiv med hänsyn till symptom eller beteende som individen uppvisar enligt medicinsk 

diagnosmanual. Detta innebär att artiklarnas konstruktion av alkoholmissbruk kan tolkas 

överensstämma med den första förklaringsmodellen som Billinger och Hübner (2009:16) tar 

upp, där alkoholmissbruk framställs som ett beroende hos individen. Denna 

beroendekonstruktion av alkoholmissbruk skapar en bild av att individen har ett psykiskt 

beroende och inte kan motstå alkohol. Samtidigt fastställs detta psykiska beroende utifrån 

individens symtom och beteende vilket innebär att alkoholmissbruket skildras som ett 

problem hos individen, vilket kan tolkas innefatta en individualiserad syn på alkoholmissbruk. 

 

På detta sätt konstrueras alkoholmissbruk som något allmängiltigt i majoriteten av artiklarna 

där alla individers alkoholmissbruk förklaras på ett och samma sätt, det vill säga individerna 

är beroende av alkohol. Konsekvenserna av detta är att alternativa förklaringar till 

alkoholmissbruk hamnar i skymundan och att man exempelvis bortser från i vilket 

sammanhang alkoholmissbruk uppstår. Ur en socialkonstruktivistisk syn på språk kan 

användandet av begreppet beroende ses som ett sätt att rekonstruera den kunskap, ”version av 

sanning”, om alkoholmissbruk som råder i samhället. En version som innefattar vad Heilig, 

(2004:20) menar är en samsyn på beroende och vad två andra författare, Bergmark och 

Oscarsson (2000:22), anser är en väletablerad ståndpunkt som innebär att individer med 

alkoholmissbruk behöver behandling för att komma tillrätta med missbruket. 

 

Billinger och Hübner (2009:16) menar att beroendet även är framträdande i konstruktionen av 

alkoholmissbruk som ett socialt problem. De hälsomässiga eller sociala problem som uppstår 

hos individen eller i dennes omgivning på grund av alkoholbruket förklaras genom ett 

beroende hos individen (Ibid.). De flesta av våra valda artiklar beskrev också hur individens 
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alkoholmissbruk exempelvis påverkar individens hälsa och samspel med omgivningen såsom 

arbete och partner, familj eller anhöriga. Däremot framstår detta inte som centralt när det 

gäller dessa artiklars sätt att fastställa om individerna ansågs ha ett alkoholmissbruk. Istället 

betonas som vi redan nämnt dryckesmönster och alkoholbrukets omfattning, det vill säga 

individens relation till alkoholen. Individens negativa sociala konsekvenser på grund av 

alkoholmissbruket framstår därför som mindre relevanta som ”mått” avseende definitionen av 

alkoholmissbruk.  

 

 

5.3 Konstruktion av självläkning 

I majoriteten av forskningsartiklarna framställs självläkning som att individen reducerar sin 

alkoholkonsumtion till en kontrollerbar nivå, snarare än att sluta helt. Att reducera 

alkoholkonsumtionen till en kontrollerbar nivå innebär att individen minskar sitt drickande till 

en acceptabel alkoholkonsumtion där detta inte längre utgör ett problem för individen. En 

acceptabel alkoholkonsumtion skildrades i flertalet av artiklarna genom begreppen socialt 

drickande och måttligt drickande. Enligt en annan författare, Goldberg (2005:46), avgör 

kulturella normer hur alkohol kan och får användas, vilka mängder alkohol och i vilka 

situationer det är acceptabelt att använda alkohol. I vårt västerländska samhälle betraktas 

alkohol i första hand som ett njutningsmedel och det är först när alkoholkonsumtionen blir 

”onormal” som beteendet blir avvikande och klassas som ett problem (Billinger & Hübner 

2009:10). Artiklarnas kunskap och uppfattning om acceptabla alkoholvanor kan därmed 

kopplas till de kulturella normer som finns i det västerländska samhället där ett alkoholbruk 

inte anses vara ett problem så länge individens håller sig inom vissa föreskrivna ramar. Denna 

kunskap om alkoholmissbruk kan således ses som en produkt av den kultur som råder på den 

plats och tid vi lever i.  

 

Enligt (Burr 1995:2f) påverkar kultur och historia hur kunskap konstrueras och olika 

konstruktioner av världen bär med sig mönster för vad som utgör accepterade och oacceptabla 

sociala handlingar. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan därför individers reducering 

av alkoholkonsumtion, istället för total avhållsamhet, relateras och förstås utifrån kulturella 

värderingar och normer om alkohol i samhället. Innebörden av socialt drickande och måttligt 

drickande kan tolkas konstruera både en accepterad social handling och en accepterad nivå av 

alkoholkonsumtion. Det kan därför tolkas som att definitionen av självläkning från ett 
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alkoholmissbruk i forskningsartiklarna rekonstrueras i harmoni med de kulturella normer som 

finns i samhället avseende alkoholbruk 

 

 

5.4 ”Konstruktionen av ”den perfekte självläkaren” 

I samtliga artiklar ses självläkning som en process där individens sammanhang och livsvillkor 

såsom tillgången till arbete, utbildning och socialt nätverk påverkar individerna till att ta ett 

beslut om att förändra sina alkoholvanor. Att tillgång till ett socialt nätverk och socialt stöd 

underlättar återhämtningen från ett alkoholmissbruk, lyfts även fram av en annan författare, 

Levalähti (2007), som menar att detta gäller oavsett om man tar sig ut ur ett alkoholmissbruk 

på egen hand eller med formell hjälp. I artiklarna framställs tillgången till arbete, utbildning, 

familj och vänner vara avgörande för individers möjlighet till självläkning på två olika sätt. Å 

ena sidan kan arbete, familj och vänner utgöra ett stöd och ge individen kraft till att göra en 

förändring. Å andra sidan kan familjemedlemmarna utöva påtryckningar, ställa ultimatum 

eller kräva att individen gör en förändring. Även oro för att förlora sitt arbete, ett erbjudande 

om arbete eller hot om uppsägning från arbetet kan leda till att individen förändrar sina 

alkoholvanor.  

 

Artiklarna konstruerar på detta sätt en bild av den ”perfekte självläkaren”. Individer som inte 

har tillgång till arbete, utbildning, familj och ett socialt nätverk har, enligt artiklarnas sätt att 

skildra fenomenet, således ingen möjlighet till att återhämta sig från ett alkoholmissbruk på 

egen hand. Genom artiklarnas sätt att betona självläkarnas stabila sociala situation som en 

förutsättning för självläkning konstrueras möjligheterna till självläkning som en fråga om 

livsvillkor. I konstruktionen av förutsättningar för självläkning frångår forskarna det 

medicinska perspektivet på alkoholmissbruk och att detta handlar om ett beroende hos 

individen. Istället framhävs yttre omständigheter i individens liv och vikten av goda 

livsvillkor i återhämtningsprocessen. Genom att utgå från idéer om livsvillkor och 

självläkning som en process kan artiklarna tolkas kontextualisera fenomenet självläkning. 

Självläkning betraktas därmed inte som en isolerad handling, eller som en individs relation till 

alkoholen, utan som en pågående process som sker i ett större sammanhang.  

 

Sahlin (2002:123) menar att ett fenomen kan få olika konsekvenser beroende på hur det 

beskrivs och definieras. Om det sociala problemet alkoholmissbruk konstrueras som en fråga 
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om strukturella problem i samhället, exempelvis tillgång till arbete och bostad, istället för ett 

beroende hos individen, kan följaktligen lösningar på problemen konstrueras i form av 

socialpolitiska förändringar. Sahlin (2002:124) skriver att myndigheter har en tendens att 

sammanfoga vissa fenomen till deras egna kompetensområden för att tydliggöra och förlägga 

ansvaret för lösningarna på ”problematiken” inom specifikt denna myndighet. Även om 

alkoholmissbruk ofta beskrivs som ett socialt problem i vårt samhälle (Meeuwisse & Swärd 

2002:42) är lösningen på ett alkoholmissbruk ofta förenat med individuell behandling 

(Bergmark & Oscarsson, 2000:22). Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan tilltron 

till behandling förklaras genom samhälleliga intressen av att konstruera olika problem så att 

de passar in för de handlingsmöjligheter som finns. Hur man ska komma tillrätta med ett 

alkoholmissbruk konstrueras på ett sätt så att det ska passa in i socialstyrelsens och 

socialtjänstens kompetensområde, vilket i sin tur konstruerar myndigheternas legitimitet att 

avgöra dessa frågor. Genom att konstruera lösningar på alkoholmissbruk på detta sätt 

tillskrivs myndigheterna ha den rätta kunskapen och rätta kompetensen avseende hur man 

kommer tillrätta med ett alkoholmissbruk.  

 

Genom att artiklarna tonar ned det medicinska perspektivet i konstruktionen av självläkning 

och istället betonar individers livsvillkor kan en alternativ kunskap om alkoholmissbruk 

framkomma och utmana den vedertagna ”sanningen” om beroendet i det västerländska 

samhället. Artiklarnas konstruktion av självläkning kan tillföra mer kunskap om 

alkoholmissbruk och hur individer kommer tillrätta med problemet vilket ger en mer 

multidimensionell syn på alkoholmissbruk. Granfield (2004:29) menar att ett växande 

erkännande av forskning om självläkning och som har fokus på bredare sociala kontexter, 

innebär en utmaning för den sjukdomsbaserade modellen. Genom att konstruera självläkning 

och alkoholmissbruk som en fråga om ojämlika livsvillkor och inte en fråga om en sjukdom 

eller ett beroende hos individen, kan nya idéer om lösningar på problemet framkomma. Detta 

synsätt utmanar därmed tilltron till att behandling skulle vara den främsta lösningen på 

alkoholmissbruk. I artiklarna handlar ojämlika livsvillkor bland annat om individers olika 

tillgång till arbete och utbildning vilket visar enligt vår tolkning att lösningar på 

alkoholmissbruk indikerar behov av förändringar på strukturell nivå. Självläkning konstrueras 

på detta sätt som en fråga om ekonomiska resurser.  
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6. Diskussion 

Forskarnas olika konstruktioner skapar en splittrad bild av fenomenet självläkning. Olika 

begrepp och definitioner används för att påvisa vad individer självläker från och vad som 

kännetecknar förändringen, det vill säga självläkning. Processen som sådan beskrivs på 

varierande sätt, det vill säga hur förändring initieras på grund av olika händelser eller hur 

förändringen upprätthålls/möjliggörs genom flertalet gynnsamma omständigheter. 

Sammantaget är det svårt att få en tydlig bild av vem som kan anses ha självläkt och vad som 

avses med självläkning från alkoholmissbruk. 

 

Att använda ett medicinskt perspektiv, det vill säga att genom medicinska diagnosmanualer 

fastställa ett beroende hos individerna, i forskning om självläkning är enligt vår uppfattning 

missvisande. Enligt det medicinska perspektivet anses beroende vara en svårare grad av 

alkoholmissbruk och betraktas som en kronisk sjukdom eller nästintill oåterkalleligt stadium 

(Helig, 2004:20). Lösningen på sjukdomen, eller beroendet, är i enlighet med detta perspektiv 

total återhållsamhet och/eller behandling, medan majoriteten av artiklarnas sätt att definiera 

självläkning innefattar någon form av acceptabel alkoholkonsumtion och inte total nykterhet. 

Vad som även kan tänkas vara problematiskt med att definiera både alkoholmissbruk och 

självläkning med hjälp av dryckesmönster är, som vi tidigare nämnt, att vad som ses som 

acceptabelt bruk av alkohol är avhängigt en kulturell och historisk kontext. Vi ställer oss 

frågan hur en måttlig eller social alkoholkonsumtion (och därmed självläkning) kan beskrivas 

i andra kulturer än den västerländska, exempelvis i en kultur som förbjuder all 

alkoholkonsumtion. 

 

Begreppet självläkning kan tyckas antyda att individen åstadkommer en förändring på egen 

hand, utan behandling eller annat organiserat stöd såsom deltagande i självhjälpsgrupper. 

Enligt vår uppfattning kan därför begreppet självläkning tyckas vara missvisande i de studier 

där individer som har erfarenheter av behandling eller självhjälpsgrupper anses ha självläkt. 

Vi fann också svårigheter med att skapa oss en tydlig bild av vad som skiljer fenomenet 

självläkning från återhämtning med hjälp av behandling eller annat organiserat stöd då 

författarna betraktar exempelvis individer med behandlingserfarenheter som självläkta. En 

annan svårighet i detta avseende är också att författarna sätter olika ”gränser” för hur mycket, 

eller hur lång tid som skall ha passerat, när det gäller behandlingserfarenhet/deltagande i 

självhjälpsgrupper och självläkning. I en artikel framkommer exempelvis att författarna anser 
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att tio år skall ha passerat efter behandling för att individen skall anses ha självläkt och i en 

annan anges en månads behandling som gräns. Ett tredje exempel är att individerna inte själva 

skall tillskriva behandling någon avgörande roll för återhämtningen från alkoholmissbruk. Vi 

undrar hur det är möjligt att avgöra om och när behandlingserfarenheter helt upphör att 

påverka, eller är för små för att påverka, en individs sätt att tänka eller handla.  

 

Framställningen av fenomenet självläkning i majoriteten av forskningsdokumenten kan anses 

innefatta flera olika perspektiv. Ett medicinskt perspektiv som innebär att individernas 

relation till alkohol framstår som mycket central i sättet att beskriva vem som anses ha ett 

alkoholmissbruk/beroende och vem som ses som självläkare. Ett fokus på individernas 

relation till alkoholen i majoriteten av artiklarna kan tyckas stå i motsats till författarnas sätt 

att beskriva kontextuella förutsättningar för att självläka, det vill säga individens relation till 

arbetsmarknaden och människor i dennes omgivning (tillgången till utbildning, arbete och ett 

stabilt socialt nätverk). Definitioner som betonar dryckesmönster och omfattning kan tyckas 

få alkoholmissbrukets negativa sociala konsekvenser för individen, det vill säga hur 

alkoholmissbruket exempelvis påverkar individens arbetssituation och relationen med familj 

och vänner, att hamna i bakgrunden. Ett alternativt sätt för våra valda artiklar att definiera 

alkoholmissbruk och självläkare skulle därför kunna utgöras av negativa sociala konsekvenser 

som en följd av alkoholkonsumtion, oavsett dryckesmönster eller beroendesymtom. Genom 

att utgå från individers negativa sociala konsekvenser snarare än att fastställa 

alkoholmissbruket med medicinska diagnosmanualer kan forskningen harmoniera med 

innebörden av självläkning. På detta sätt skulle även en definition av självläkning tyckas vara 

mer förenlig med ett socialt drickande eller måttlig alkoholkonsumtion. En definition av 

alkoholmissbruk som enbart bygger på individers negativa sociala konsekvenser skulle dock 

innebära att många människors dryckesvanor skulle komma att kunna definieras som 

alkoholmissbruk.  

 

I vår uppsats skriver vi att forskning om självläkning länge betraktades med stor skepticism, 

troligtvis då det utmanade den dominerande sjukdomsmodellen18. Forskningen kom därför 

fram till 1990-talet till större delen att handla om att belägga fenomenets existens. Kan det 

förhålla sig så att detta även är fallet med den forskning vi har valt att granska i vår uppsats 

trots att de dokument vi valt omfattar åren 1996 - 2007? Eftersom forskarna använder sig av 

erkända medicinska diagnosmanualer i majoriteten av dessa studier väcks flera frågor. Har 
                                                             

18 Se avsnitt 1.6, Historisk bakgrund till forskningen om självläkning. 
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den medicinska definitionen av alkoholmissbruk alltjämt en högre status och en dominerande 

ställning i forskarsamhället? Är artiklarnas och forskningens legitimitet därför avhängig 

denna definition? Kommer en studie som enbart definierar alkoholmissbruk utifrån individers 

negativa sociala konsekvenser av alkoholmissbruket att mötas med kritik och frågor om 

trovärdighet? Vår uppfattning är att så länge en beroendekonstruktion är dominerande 

avseende definition av alkoholmissbruk kan idéer om självläkning tänkas få stå tillbaka och 

mer eller mindre betraktas som en omöjlig väg ut ur ett alkoholmissbruk. 

 

Vi tolkar artiklarnas sätt att framställa tillgången till fungerande relationer, meningsfull 

sysselsättning och lönearbete utgör främjande faktorer för självläkning. Å andra sidan 

framställs dessa faktorer samtidigt som en förutsättning för att kunna självläka och att 

individerna förfogar över dessa resurser. Artiklarna lyfter således fram livsvillkor både som 

en förklaring till fenomenet självläkning och som en möjliggörande resurs hos individer som 

självläker. Kan det vara så att forskningsdokumenten har för avsikt att presentera en idé om 

”den perfekta självläkaren” för att konstruera en alternativ version av sanning gällande 

problemet alkoholmissbruk och dess lösningar? Om förutsättningar för självläkning från 

alkoholmissbruk framställs som ett kontextuellt problem i större utsträckning än ett 

individuellt kan följaktligen lösningarna på problemet konstrueras på ett annat sätt. Som vi 

nämnde inledningsvis i vår uppsats innebär formell behandling för missbruk stora kostnader 

för samhället och att eventuella konsekvenser för individen inte säkert kan fastställas. Ur ett 

långsiktigt perspektiv kan en utökad och erkänd kunskap om alternativa vägar ut ur ett 

alkoholmissbruk därmed tänkas påverka vilken hjälp individer erbjuds från samhället. Med 

förändrade livsvillkor kan även bättre förutsättningar för prevention skapas för individer med 

svaga sociala resurser.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att få kunskap om hur fenomenet självläkning från alkoholmissbruk framställs i 

forskningslitteraturen valde vi att göra en selektiv kunskapsöversikt med kvalitativ 

innehållsanalys som metod. En begränsning i vår studie kan vara att de forskningsartiklar vi 

valt är begränsad till sociologiska och psykologiska områden. Detta innebär att vår 

kunskapsöversikt inte täcker hela kunskapsområdet gällande självläkning från 
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alkoholmissbruk. För att vidga perspektivet i studien kunde vi exempelvis också ha inkluderat 

fler teorier än endast socialkonstruktivism för att få en multidimensionell analys i vår uppsats.  

 

En annan begränsning i studien är att vi enbart har utgått från ett forskarperspektiv vilket 

innebär att exempelvis aktörernas perspektiv och upplevelser av självläkning från 

alkoholmissbruk utelämnats. Vårt val att göra en kunskapsöversikt kan därmed innebära att vi 

gått miste om värdefull information om fenomenet. Även valet av våra teman kan innebära en 

begränsning i studien då det är möjligt att vi missat andra viktiga teman. Motivering för vårt 

val av teman handlade om att vi ville undersöka vad som menas med självläkning, det vill 

säga hur självläkning definieras samt undersöka vad dessa självläkare självläkte ifrån. Vi ville 

dessutom undersöka vad forskarna framställde som underlättande faktorer för självläkning. 

Andra forskare som valt att utgå från andra perspektiv hade möjligen kommit fram till andra 

viktiga insikter om fenomenet självläkning.  

 

Artiklarna i vår kunskapsöversikt baseras på forskning gjorda av kända forskare inom ämnet 

självläkning. Under vår litteratursökning återkom samma internationella forskare i olika 

artiklars referenslistor vilket indikerar forskarnas status inom ämnet. Även en svensk 

forskares namn återkom i under vår sökning och fanns dessutom i olika nationella artiklars 

referenslistor. Resultatet av vår sökning visade att samma forskare är ledande inom området 

självläkning i Sverige. Även om vi funnit artiklar gjorda av ledande forskare inom området 

kan vi ha missat viktig och aktuell forskning. Dock har vi även valt artiklar som inte tillhör de 

mest kända namnen inom ämnet självläkning. Artiklarna omfattar både kvantitativ forskning 

och kvalitativ forskning inom området självläkning från alkoholmissbruk vilket innebär att 

vår kunskapsöversikt ger en mångdimensionell bild av fenomenet. Vår kunskapsöversikt 

bygger på flertalet engelskspråkiga forskningsartiklar vilket innebär att vi har översatt dessa 

till svenska. Vi är medvetna om att det kan finnas brister i vår översättning, men genom att vi 

läst artiklarna flera gånger och varit noggrann när vi översatt texten, hoppas vi att vi återgett 

texten så nära originalversionen som möjligt. Många artiklar är från USA vilket innebär att 

det kanske skiljer sig från svenska sammanhang avseende olika versioner av ”sanning” inom 

missbruks och behandlingsområdet.  

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
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Fenomenet självläkning från ett alkoholmissbruk blev accepterat först på 1990- talet och även 

om antalet studier vuxit sedan dess anser vi att det behövs mer forskning inom området både 

nationellt och internationellt. En stor del av våra artiklar utgörs av kvantitativa 

undersökningar och innefattar vad som är gemensamt och generellt för individer som 

självläker. Ett förslag till fortsatt forskning är narrativa djupintervjuer med enskilda individer 

och deras erfarenhet och upplevelser av självläkningsprocessen. Genom att undersöka 

enskilda individers upplevelser och erfarenheter om självläkningsprocessen ur ett 

livsloppsperspektiv kan olika aspekter av processen belysas ytterligare vilket skulle kunna 

bidra med fördjupad kunskap inom området självläkning från ett alkoholmissbruk.  

 

 

Artiklarna visar att beroendekonstruktion är dominerande avseende lösningar på ett 

alkoholmissbruk vilket ofta innebär att formell behandling ofta betraktas som det bästa 

alternativet för återhämtning. Trots detta visar forskning att många individer lyckas återhämta 

sig från ett alkoholmissbruk utan behandling. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att 

undersöka professionellas, exempelvis socialsekreterare och personal inom missbruksvården, 

inställning och attityder till fenomenet självläkning. Om självläkning ska kunna betraktas som 

en möjlig väg ut ur ett alkoholmissbruk tror vi att de professionellas perspektiv angående 

lösningar på detsamma behöver vidgas. Vi tror att ju mer forskning som bedrivs om 

fenomenet självläkning desto mer kan en sådan alternativ lösning legitimeras.  

 

 

Eftersom vår forskning är till största del inriktad på västerländsk kultur vore det intressant att 

forska om självläkningsprocessen i andra kulturer. Att studerade fenomenet självläkning i en 

annan kontext än den västerländska kan ge viktig kunskap om kulturspecifika och 

gemensamma gynnsamma förutsättningar för självläkningsprocessen.  
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Tabell över sökningar    Bilaga 1 
       

Databas Sökord Begränsningar Träffar Använda 
artiklars 
ref. nr 

Academic 
Search Elite 

”Natural 
recovery” AND 
alcohol* 

Peer reviewed 
 

29 1, 6, 10 

Academic 
Search Elite  

”Natural 
remission” 
AND alcohol* 

Peer reviewed 2 3 

Academic 
Search Elite 

Alcohol* AND 
addiction*AND 
recovery 

Peer reviewed 338 1, 2, 5, 6, 9, 
10 

ASSIA Natural 
recovery OR 
natural 
remission AND 
alcohol*AND 
addiction* 

Peer reviewed 17 1, 3, 6, 9 

Sociological 
Abstracts 

Natural 
recovery OR 
natural 
remission AND 
alcohol* 

Peer reviewed 17 1, 9 

PsycINFO ”Natural 
recovery” AND 
alcohol* 

Peer reviewed 486 1, 3, 6 

Social 
Services 
Abstracts 

Natural 
recovery OR 
natural 
remission AND 
alcohol* 

Peer reviwed 46 9 

 
 
Manuell sökning gjordes utifrån referenslistor i artiklar och övrig refererad litteratur 
och gav följande resultat 
Artikel 2 fanns i referenslistan i artikel 3, 4, 6, 8 
Artikel 1, 2, 3, 4, 7 och 8 fanns i referenslistan i Blomqvist (2009). 
Artikel 8 fanns i referenslistan i artikel 3 
 
Det framkom att många av våra artiklar som vi valt via databassökning även fanns med 
i referenslistorna i några av våra artiklar.  
Artikel 1 fanns i referenslistan i artikel 4, 8, 9 
Artikel 3 fanns i referenslistan i artikel 4, 9 
Artikel 8 fanns i referenslistan i artikel 9 
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Artikelförteckning     Bilaga 2 
 

Referensnummer: 1 
Titel: The elephant that no one sees. Natural recovery among middle 

class addicts  
Författare:  Granfield, R Cloud, W   
Tidskrift:  Journal of Drug Issues 
År:  1996 
Land:  USA 
Syfte: Studien omfattar flera syften. Att undersöka individers upplevelse 

av sig själva i relation till deras tidigare alkoholberoende. Att 
undersöka varför individerna undvek behandling och själv-hjälps 
grupper, samt att undersöka vilka faktorer i individernas liv som 
främjade självläkningen. 

Metod:  Kvalitativa intervjuer. Datainsamlingen skedde i två omgångar. I 
den första delen, via intervjuer med 25 individer, framkom tre 
teman: intervjupersonernas framgångsrika strategier för 
upphörande av alkohol- eller drogberoende, individernas 
uppfattningar om sig själva, samt individernas attityder angående 
behandling. I den andra delen konstruerades en ny intervjuguide 
för att fånga dessa framträdande teman.     

Urval: De 46 individer som ingick i studien var före detta alkohol- eller 
drogmissbrukare. Urvalet byggde på att de individer som valdes ut 
måste ha varit beroende av alkohol eller droger i minst ett år och 
ha erfarenhet av frekventa behov, perioder av dagligt bruk samt 
personliga problem relaterade till alkohol- eller drogmissbruket. 
Individerna i studien måste ha avslutat sin beroendekonsumtion 
sedan minst ett år. Urvalet byggde även på att individerna endast 
fick ha minimal erfarenhet av formell hjälp och deltagit i 
självhjälpsgrupp i högst en månad. De individer som ingick i 
studien var mellan 25-60 år och av de 46 deltagarna var 30 män 
och 16 var kvinnor. Alla hade medelklassbakgrund.  
     

 
Referensnummer: 2 
Titel:  Recovery from Alcohol Problems with and without Treatment: 
  Prevalence in Two Population Surveys 
Författare:  Sobell, L, Cunningham, J, Sobell, M 
   
Tidskrift:  American Journal of Public Health 
År:  1996 
Land:  USA 
Syfte:  Att fastställa förekomsten av återhämtning från alkoholproblem 

med eller utan behandling samt att undersöka om återhämtningen 
resulterade i nykterhet eller måttligt drickande. 

Metod: Kvantitativ studie i form av telefonintervjuer gjorda Canada och 
Ontario.  

Urval: I Canada intervjuades11634 individer, lägsta ålder var 15 år, och i 
Ontario intervjuades 1034 individer, lägsta ålder var 18 år. I varje 
hushåll valdes en respondent ut för intervju slumpmässigt. Totalt 
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omfattades studien av 11797 vuxna män och kvinnor. Endast data 
från individer 20 år och äldre användes i studien. Alla individer 
fick frågor angående nuvarande och tidigare alkoholproblem, om 
deras återhämtning innefattade nykterhet eller måttligt drickande 
samt om deras återhämtning innefattade hjälp eller behandling.   

   
 
Referensnummer: 3 
Titel: Rates and predictors of relapse after natural and treated remission 

from alcohol 
 
Författare:  Moos, H & Moos, B 
Tidskrift:  Addiction 
År:  2006 
Land:  USA 
Syfte: Att undersöka och jämföra frekvens och förutsägelse för återfall 

mellan individer som återhämtat sig från alkoholmissbruk med och 
utan hjälp.  

Metod: Kvantitativ studie i form av telefonintervjuer. Individer som ingick 
i studien kontaktades efter 1, 3, 8 och 16 år för uppföljning.  

Urval: Urvalskriterier var att individerna skulle ha insett att de hade 
problem med alkohol och ville ha hjälp. Individerna fick inte ha 
erfarenhet av tidigare professionell behandling för sitt 
alkoholmissbruk. Kriterier för alkoholmissbruk var: en eller flera 
alkoholrelaterade problem, beroendesymtom, alkoholförgiftning 
den senaste månaden och/eller att alkoholmissbruket uppfattades 
som ett signifikant problem. Totalt omfattades studien av 461 
vuxna män och kvinnor. 

 
Referensnummer: 4 
Titel:  Att förbättra sina dryckesvanor- om olika mönster för förändring
  och om vad vården betyder 
Författare:  Blomqvist, J, Cunningham, J, Wallander, L, Collin, L 
Tidskrift:  FOU rapport 
År:  2007 
Land:  Sverige 
Syfte: Att ge en representativ bild av olika mönster för förbättring av 

problematiska alkoholvanor. 
 
Metod: Mixad metod. Kvantitativ studie i form av telefonintervjuer som 

följdes av en mer ingående uppföljningsintervju.  
Urval:  Undersökningens målgrupp bestod av individer som någon gång i  

 livet druckit på risknivå, men som inte gjort det under senaste året.
 Totalt intervjuades 2862 vuxna män och kvinnor efter bortfall på 
 31,5%. 339 personer intervjuades i uppföljningsintervju. 

 
Referensnummer: 5 
Titel:  Rural women´s stories of recovery from addiction  
Författare:  Grant, J 
Tidskrift:  Addiction Research and Theory 
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År:  2007 
Land:  USA 
Syfte: Att beskriva Appalachiska kvinnors återhämtningsprocess från 

alkohol och/eller droger.  
Metod:  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Urval: Kvinnor i åldern 20 år eller äldre vars återhämtning varat i 18 

månader eller mer. Totalt omfattades studien av 25 kvinnor. 
 
Referensnummer: 6 
Titel:  Risk, Resilience and natural recovery Alaska Natives 
Författare:  Mohatt, G, Rasmus, S, Thomas, L, Allen, J, Hazel, K & Marlatt, G 
Tidskrift:  Addiction 
År:  2007 
Land:  USA 
Syfte: Att undersöka återhämtningsprocessen från alkoholmissbruk och 

efterföljande nykterhet hos infödda Alaskamedborgare. 
Metod:  Telefonintervjuer   
Urval: Urvalskriterierna i studien byggde på att individen tidigare hade 

haft alkoholproblem men numera varit återhållsam/nykter i minst 
fem år. Totalt omfattades studien av 57 individer, 31 var kvinnor 
och 26 var män.  

 
Referensnummer: 7 
Titel: A Life Course Perspective on Exiting Addiction: The relevance of 

Recovery Capital in Treatment 
Författare:  Cloud, W, Granfield, R   
Tidskrift:  Addiction and life course 
År:  2004 
Land:  USA 
Syfte: Att undersöka självläkningsprocessen med fokus på socialt kapital, 

samt undersöka vilken betydelse självläkning har för behandling. 
Metod: Kvalitativa intervjuer.    
Urval: Individer som återhämtat sig från alkohol- eller drogberoende utan 

behandling. Urvalskriterierna byggde på att individerna skulle ha 
erfarenheter av perioder av dagligt bruk, frekventa behov samt 
allvarliga negativa konsekvenser som ett resultat av bruket. 
Deltagarna måste också ha varit fri från sitt beroende under minst 
ett år samt ha åstadkommit detta utan hjälp av behandling eller 
självhjälpsgrupp. Totalt intervjuades 46 individer, varav 28 var 
män och 18 var kvinnor. 

 
 
Referensnummer: 8 
Titel: Treated and Untreated Recovery from alcohol misuse: 

Environmental Influences and Perceived Reasons for change 
Författare:  Blomqvist, J 
Tidskrift:  Substance Use & Misuse 
År:  1999 
Land:  Sverige 
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Syfte: Att undersöka och belysa återhämtningsprocessen från 
alkoholmissbruk med och utan formell hjälp. Ett specifikt syfte i 
studien var att undersöka hur miljö- och intrapsykiska faktorer 
påverkar återhämtningsprocessen, samt i detta avseende undersöka 
likheter och skillnader mellan individer som får formell hjälp 
respektive utan hjälp.  

Metod:  Mixad metod 
Urval: Urvalsförfarandet skedde i tre steg, telefonintervju, enkät och 

personlig intervju. Kriterier för fullt deltagande var att individen 
skulle uppfylla ett alkoholberoende enligt DSM-III-R eller ha 
erfarenhet av liknande symtom samt att alkoholmissbruket pågått i 
minst fem år. För att klassas som återhämtad måste individen ha 
minst tre år av återhållsam- eller problemfritt socialt drickande. 
För individer som återhämtat sig utan hjälp var kriteriet att de inte 
fik tillskriva deras lösning till någon form av 
alkoholmissbruksprogram. Totalt omfattades studien av 58 
individer varav 30 individer återhämtat sig med hjälp av 
behandling eller självhjälpsgrupp, 28 individer hade återhämtat sig 
utan hjälp. 

 
Referensnummer: 9 
Titel:  Stability of subtypes of natural recovery from alcohol dependence  
  after two years. 
Författare:  Bischof, G, Rump, H-J, Meyer, C, Hapke, U. & John, U. 
Tidskrift:  Addiction Research and Theory 
År:  2007 
Land:  Tyskland 
Syfte: Att analysera stabiliteten i återhämtningen hos tre subgrupper av 

självläkare.     
  

Metod:  Personliga intervjuer med standardiserade instrument. 
    
Urval: Studien är en uppföljning på en tidigare studie och en del av ett 

projekt. 167 personer som efter 24 månaders uppföljning uppfyllde 
kriterier för upprätthållen återhämtning enligt DSM-IV samt 
återhämtat sig utan formell hjälp.   

 
 
Referensnummer: 10 
Titel: On the road to Damaskus? A qualitative study of life events and 

decreased drinking. 
Författare:  Rolfe, A., Dalton, S. & Orford, J. 
Tidskrift:  Addiction Research and Theory 
År:  2005 
Land:  England 
Syfte: Att undersöka individernas olika vägar till förändrade 

dryckesvanor och hur dessa förändringar relaterade till nyligen 
inträffade livshändelser. 

Metod: Kvalitativ studie. Data samlades in genom djupintervjuer vartannat 
år under en tioårig period. 
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Urval: Studien omfattades av 17 intervjupersoner med svårt 
alkoholmissbruk. Urvalskriterierna i studien omfattade att män 
skulle ha druckit mer än 50 units (9 units motsvarade 750 ml 
flaska vin) och kvinnor mer än 35 units per vecka under minst 27 
veckor det senaste året. Intervjupersonerna fick inte ha genomgått 
behandling under de senaste tio åren. 


