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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att undersöka Anonyma Alkoholisters styrkor och svagheter, 

deras policy den totala avhållsamheten efter behandling och strategier för nykterhet. I 

studien genomfördes två fokusgruppintervjuer med kvinnor respektive män boende på ett 

tolv- stegsbehandlingshem. Även en enskild intervju gjordes med en kvinna ur personalen 

på kvinnornas hem. Resultatet analyserades med teorier om social mobilisering och om 

hur grupprocesser påverkar individer. Resultatet visar att centrala strategier är att arbeta 

i de tolv stegen, gå på möten, och acceptera sjukdomsbegreppet för att uppnå nykterhet. 

Byte av osunda umgängeskretsar är viktigt. Gemenskapen som ges inom Anonyma 

Alkoholister ger individen styrka att bryta sig ur missbruket. Analysen med ett 

grupperspektiv visade att gemenskapen har påverkan på individens val. Det leder således 

också att byte till nytt nyktert umgänge, som ges inom rörelsen, kan ändra en individs 

beteende. 

 

Nyckelord: Grupperspektiv, mobilisering, nykterhet, alkoholism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
Purpose of this study was to investigate the Alcoholics Anonymous strengths and 

weaknesses, their policy of total abstinence after treatment and strategies for sobriety. 

The study was conducted by two focus group interviews with women and men living in 

a twelve-step treatment. Also a single interview was made with a woman from the staff 

at the women's homes. The results were analyzed with the theories of social mobilization 

and how group processes affect individuals. The result shows that the key strategies is to 

work in the twelve steps, going to meetings, and accept the concept of disease to achieve 

sobriety. Replacing unhealthy social circles is important. Community given in Alcoholics 

Anonymous give the individual strengths to break out of addiction. The analysis of a 

group perspective showed that the community has impact on the individual's choice. It 

thus leads also to change to new sober socializing, given within the movement, which can 

change behavior. 

 

Keywords: group perspective, mobilization, sobriety, alcoholism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
Jag vill till att börja med tacka de respondenter som ställt upp och svarat på frågor. Det 

gjorde det möjligt för mig att arbeta fram och färdigställa studien, utan er hade den inte 

gått att göra! Jag vill även tacka min handledare John Lilja för det stöd och förtroende 

som jag fått under arbetets gång. Eftersom jag har skrivit ensam har Mia Erikssons och 

Kaj Gustavssons hjälp med att korrekturläsa och komma med kommentarer varit till stor 

hjälp. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vad innebär den traditionella vården av alkohol- och narkotikaproblematik med hjälp av 

Minnesotamodellen? Passar Minnesotamodellen för alla människor med ett alkohol- eller 

narkotikamissbruk? Vad säger personer som arbetar med modellen om detta synsätt? Vad händer 

med de människor som inte passar in i Minnesotamodellen, får de den vård de är i behov av? De 

människor som har ett missbruk men inte är villiga att leva i total nykterhet, kommer de att söka 

vård för sitt missbruk? En annan intressant diskussion kan vara om en individ kan gå från en 

problematisk konsumtion till oproblematisk konsumtion. Frågan är om man är tvungen att leva i 

nykterhet resten av livet om man har eller haft ett problematiskt användande? 

 

1.2 Förförståelse 

Jag har alltid varit intresserad av hur missbruk uppstår och varför. Vad är det som gör att en del 

människor offrar allt för att få tag på olika droger, manipulerar sina nära, förstör sin framtid och 

relationer, stjäl och ljuger. Jag tror inte att de gör det för att såra människor i sin närhet, jag tror 

helt ärligt att de inte menar det men varför gör de det?  

 

Jag har uppfattningen att missbruksvården i Sverige är ganska snäv och att den dominerande, enligt 

min uppfattning, är Minnesotamodellen- tolvstegsprogrammet och Anonyma 

Alkoholister/Anonyma Narkomaner. Jag tror och tycker inte att det är en dålig metod, för den 

fungerar uppenbarligen för många världen över. Konceptet de har är att har man en gång haft ett 

missbruk så kan man aldrig återfå en kontroll över det och aldrig få ett måttligt drickande igen. Jag 

är nyfiken på om det verkligen är så, det finns människor som har haft alkoholproblem men efter 

en tid klarar av ett måttligt konsumerande. Har man haft narkotikaproblem kan man dricka måttligt 

med alkohol efter det? Jag tänker mig att det kan vara skillnad på individer och vilket slags 

beroende man har haft och varför man har hamnat där. En del har kanske ett så djupt beroende att 

de aldrig kommer kunna ha kontroll över sin konsumtion och är därför tvungna att leva i nykterhet. 

Andra som inte har haft samma djupa beroende kan kanske lära sig att dricka måttligt, utan att 

tappa kontrollen. Om man har en kris i livet och dricker för mycket alkohol, utan för den delen 

vara en renodlad alkoholist, vad finns det för hjälp att få då? Kan man vända sig till 
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missbruksvården, som ofta förespråkar nykterhet efter behandling, eller kommer man inte vilja 

söka hjälp då? 

 

1.3 Syfte   

Syftet är att undersöka och kritiskt granska Anonyma Alkoholisters styrkor och svagheter. Syna 

deras policy den totala avhållsamheten efter behandling och strategier för nykterhet samt se vad 

aktiva medlemmar inom organisationen anser. 

 

1.4 Frågeställningar  

Vad säger medlemmar som är aktiva inom Anonyma Alkoholister om dess förmåga att hjälpa 

personer med missbruk, vad anser de är modellens styrkor och svagheter? 

 

Vilka inkluderas respektive exkluderas inom Anonyma Alkoholister samt vad finns det för hinder 

och problem? 

 

Vilka strategier använder sig Anonyma Alkoholister av för att hindra återfall hos klienter? 

 

Hur förhåller sig Anonyma Alkoholister till möjligheten att en individ kan återgå från ett missbruk 

av alkohol (eller narkotika) till ett normalt konsumerande av alkohol? 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppdelad i sex stora kapitel med numrerade rubriker och underrubriker. Första 

kapitlet består av inledning, förförståelse, syfte, frågeställningar, relevans för socialt arbete och 

avslutas med begreppsförklaringar. Andra delen beskriver tidigare forskning och är uppdelad i tre 

underrubriker och en sammanfattning. Kapitel tre tar upp de teoretiska perspektiv som används i 

uppsatsen, social mobilisering  och grupprocesser. Det fjärde kapitlet handlar om vilka metoder 

som använts i studien samt uppsatsens trovärdighet och etiska ställningstagande. I kapitel fem 

redovisas det empiriska materialet och en analys görs på detta. I det sjätte och sista kapitlet kommer 

en diskussion föras över studiens resultat, analys och metodval utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 
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1.6 Relevans för socialt arbete 

Enligt Lander (2003, s.87) finns det flera olika perspektiv inom missbruksdiskursen, ett 

behandlingsperspektiv, ett straff- och kontrollperspektiv, ett politiskt perspektiv och ett 

vetenskapligt perspektiv. Mycket av forskningen om missbrukare är baserad på uppgifter från 

människor som arbetar med dem på ett eller annat sätt. Bilden av missbrukaren är således ofta 

skapad av människor som inte själva är missbrukare utan ser deras perspektiv utifrån. 

 

Sedan Sverige gick med i EU har alkoholkonsumtionen ökat och nu uppgår den till dryga tio liter 

ren alkohol per vuxen och år, dock är konsumtionen inte jämt fördelad över befolkningen. 2011 

gjordes en nationell missbruksutredning och resultaten blev att cirka 15 % av Sveriges befolkning 

har ett riskbruk eller beroende av alkohol, vilket motsvarar omkring 975 000 personer. Mellan 

åldrarna 16-29 år ligger kring 30 % i riskabla alkoholvanor. I den västländska kulturen utgör 

alkohol en del av vår livsstil och vårt umgänge men även ekonomiskt då det är en viktig 

handelsvara. Alkohol är, efter tobak och högt blodtryck, en av de främsta faktorerna till dödsfall 

och funktionsnedsättning. Alkohol finns med vid åtta av tio fall av misshandel och den totala 

kostnaden av biverkningar orsakade av alkoholkonsumtion beräknas uppgå till mellan en och tre 

procent av Sveriges BNP (1%= cirka 4,7 miljarder SEK). Ungefär 2 000 dödsfall varje år är 

relaterade till alkohol i Sverige. Det är redan utsatta människor som i första hand blir drabbade av 

beroende, och inte minst deras barn (Ortzig& Wirberg, 2014, s. 9-22). 

 

På området alkohol- och narkotikamissbruk bedriver Socialstyrelsen arbete så att alla som behöver 

missbruk- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap  

(https://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende). Behandling av alkoholberoende har som 

mål att alkoholkonsumtionen ska minska eller upphöra. Personer med alkoholberoende vill ofta 

minska sin konsumtion, utan att sluta dricka alkohol helt. Har en person ett tydligt beroende är 

möjligheterna små att uppnå ett måttligt drickande på ett varaktigt sätt. Personer som inte har 

samma uttalade beroende klarar detta i större utsträckning (Socialstyrelsen, 2015, s.225). Med 

utgångspunkt i vilket slags beroende en person har ska denne få bästa behandling utifrån sina 

behov. 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende
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1.7 Begreppsförklaringar 

Här kommer de centrala begreppen beroende, missbruk, alkoholism och Anonyma Alkoholister 

förklaras och definieras.  

Vid missbruk och beroende används två olika diagnossystem, International statistical 

classification of diseases and related health problems, ICD, och Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders,DSM. I Sverige används främst inom hälso- och sjukvården ICD medan inom 

forskning och till viss del inom psykiatrin används DSM. DSM kom ut med en ny utgåva 2013, 

DSM-5, vilket ersätter den tidigare versionen DSM-IV. I den senare versionen ersätter 

substansbrukssyndrom de tidigare begreppen missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2015, s. 

16). Eftersom socialstyrelsen fortfarande använder sig av den gamla manualen, DSM-IV. Det är  

följaktligen den som denna text utgår från när begreppet missbruk förklaras, vilket har tagits bort 

i den nyare utgåvan DSM-5. Författaren har valt att referera till primärkällan för DSM-5 när det 

kommer till diagnostisering av beroende. Detta leder således också till att översättningen är gjord 

av författaren. 

 

1.7.1 Beroende 

Enligt ICD- 10 ska tre av sex kriterier vara uppfyllda för ett beroende (Socialstyrelsen, 2015, s. 

147-148):  

1. Stark längtan efter drogen 

2. Svårighet att kontrollera intaget 

3. Fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

5. Ökad tolerans 

6. Fysiska abstinenssymtom 

Enligt DSM-5 ska minst två av följande elva kriterier vara uppfyllda inom en tolvmånadersperiod 

för beroende. Dock är begreppen, som tidigare nämnts utbytt till substansbrukssyndrom (American 

Psychiatric Association American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, 2013, s. 490-491): 

1. Alkohol är ofta konsumerad i större mängder och över längre tid än vad som avsågs. 

2. Varaktig önskan eller misslyckade försök till att minska eller kontrollera 

alkoholkonsumtionen.  
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3. Betydande del av livets ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika. 

4. Sug, stark önskan eller begär att konsumera alkohol. 

5. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckanden att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, skolan eller hemmet. 

6. Fortsatt alkoholanvändning trots ihållande eller återkommande sociala eller relationella 

problem som orsakas eller förvärras av effekterna av alkohol. 

7. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

8. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. 

9.  Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

10. Tolerans som kan definieras av följande, 

- Behov av större mängd alkohol behövs för att uppnå ruseffekt. 

- Minskad ruseffekt vid fortsatt konsumering av samma mängd alkohol. 

11. Abstinenssymtom, som uttryck av någon av följande, 

- Karakteristiska abstinenssymtom för alkohol. 

- Alkohol, eller andra närliggande substanser, tas för att lindra eller undvika 

abstinenssymtom. 

 

1.7.2 Missbruk 

DSM-IV och ICD-10  överensstämmer i stora delar med varandra i definitionen missbruk. 

Skillnaden finns i att ICD-10 använder begreppet skadligt bruk medan DSM-IV kallar det för 

missbruk. Enligt ICD-10 är det skadligt bruk av psykoativa substanser när dessa används på ett 

sätt som skadar hälsan. Enligt DSM-IV ska minst ett av fyra kriterier vara uppfyllda under en 

tolvmånadersperiod för att det ska klassas som missbruk (Socialstyrelsen, 2015, s. 147-148): 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckanden att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, skolan eller hemmet. 
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2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.  

1.7.3 Anonyma Alkoholister 

Anonyma Alkoholister, AA, är en frivillig hjälprörelse som inriktar sig på att hjälpa människor att 

bli nykter eller drogfri. AA är världens största rörelse för ömsesidig hjälp med över två miljoner 

medlemmar. Anonyma Narkomaner, NA, är en rörelse med samma inriktning som AA men har 

narkotika som huvuddrog. AA och NA består bara av medlemmar som själva har alkohol- och 

narkotikaproblem, och de betonar att medlemmarna ska få hjälp och ge hjälp till varandra. AA och 

NA grundar sig på att alkoholism är en kronisk sjukdom som i största del är genetisk och 

progressiv. Det finns ett alternativt synsätt som benämns alkoholberoende. Man anser att det kan 

se olika ut för varje enskild person, och som många tillfrisknar från utan behandling. AA är inte 

en ren behandlingsmetod utan ett sätt att leva och nykterheten är början på en livslång utveckling 

(Ortiz&Wiberg, 2014, s. 78). Utöver hjälp att bli nykter erbjuder AA och NA gemenskap vilket 

ger medlemmar en möjlighet att umgås, hjälpa varandra vid livskriser eller svårigheter  

(Ortiz&Wiberg, 2014, s. 79). Fortsatt i denna text kommer förkortningen AA referera till Anonyma 

Alkoholister och NA till Anonyma Narkomaner.  

 

12- stegsmodellen utgår från AAs syn på alkoholism som en kronisk sjukdom men som man kan 

lära sig att leva med. 12-stegsmodellen används på ett stort antal behandlingshem och är en 

behandlingsmetod. Under behandling bjuds även anhöriga in till ett anhörigprogram. 12- 

stegsbehandling rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av personer med 

alkoholproblem, dock inte för narkotikaproblem. Det resultat man får vid lyckad behandling är 

nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med intensivdrickande och bättre livskvalitet. För 

behandling mot alkohol anges modellen till evidensgrad 1, vilket innebär att det finns starkt 

vetenskapligt stöd för modellen (Ortiz&Wiberg, 2014 s. 79-80). 
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1.7.4 Alkoholism 

Inom Anonyma Alkoholister finns det en bok som de kallar för Den stora boken, det kan liknas 

vid de kristnas Bibel. Under denna rubrik kommer alkoholism och alkoholister förklaras enligt 

denna bok, hur AA definierar dessa begrepp. 

 

Anonyma Alkoholister ser alkoholism som en sjukdom. De anser att den inte bara påverkar de 

enskilda människorna utan även alla andra som har en slags relation med någon som är alkoholist. 

Alkoholism tillför missförstånd, bitterhet, ekonomisk otrygghet, fyller omgivningen med förakt, 

påverkar livet negativt för barn, partners och föräldrar till den drabbade (Anonyma Alkoholister, 

2001, s. 45-46). De menar att alkoholism är en progressiv sjukdom och över en längre tidsperiod 

blir alkoholister bara sämre och aldrig bättre (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 57).  

 

Människor som inte har problem med alkohol och dricker måttligt har inga större svårigheter att 

inte dricka om det finns ett skäl att inte göra det, de kan välja att låta bli. Storkonsumenter dricker 

tillräckligt mycket alkohol för att det ska försämra deras fysiska och  psykiska hälsa och förkorta 

deras liv. Men om ett tillräckligt stark skäl dyker upp kan de sluta eller dra ner på drickandet t.ex. 

dålig hälsa, förälskelse, miljöombyte eller en läkares varning. Den riktiga alkoholisten beskrivs 

som en person som någon gång börjar förlora all kontroll över sin alkoholkonsumtion när denne 

dricker. Det är det beteende som är så överraskande, bristen på kontroll. Det spelar ingen roll hur 

de är som personer när de är nykter, hur klok eller vänlig de må vara så tappar de kontrollen över 

alkoholen. Alkoholister är sällan lätt berusad, ofta mer eller mindre redlös. Alkoholister vet ofta 

att även ett glas alkohol innebär förlorad kontroll med alla konsekvenser som följer, varför tar de 

då det första glaset? Vart tar allt förnuft och viljestyrka vägen när det kommer till att hålla sig 

nykter? Det finns inget enhälligt svar på dessa frågor men man vet att så länge alkoholister 

undviker alkohol så beter de sig som andra människor (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 49-50). 

  

AA är säkra på att så fort en alkoholist får i sig alkohol händer någonting med sinnet och kroppen 

som gör det nästan omöjligt att sluta dricka, vilket också har bekräftats av många alkoholister. De 

menar att alkoholistens huvudproblem är mer kopplat till sinnet snarare än kroppen. Förr eller 

senare menar AA att varje alkoholist kommer till en punkt där även den genuinaste önskan att sluta 

dricka är förgäves, de har förlorat sin valfrihet gällande alkohol (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 
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49-50). AA menar att det finns en lösning för människor med dessa alkoholproblem genom att ta 

emot andlig hjälp, dock behöver det inte vara samma sak som Gudstro eller religion (Anonyma 

Alkoholister, 2001, s. 53).  

 

AA menar att alkoholism bara kan övervinnas av en andlig kraft, en kraft som är större än 

människans. Alkoholister som inte tror på andlighet eller Gud har ofta svårt att ta till sig det. AA 

menar att alla kan ha sin egen uppfattning om vad andlighet är, det viktiga är att kunna tro på 

någonting som är större än sig själv. (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 70-71). 

 

De flesta alkoholister är ovilliga att erkänna att de är riktiga alkoholister, därför kan dessa personer 

gång på gång försöka bevisa att de kan dricka som människor utan alkoholproblem. Tanken att 

kunna dricka måttligt och njuta av ett glas alkohol lever kvar, den tanken menar Anonyma 

alkoholister måste ändras eftersom de menar att ingen verklig alkoholist någonsin återfår 

kontrollen. Första steget mot tillfrisknande är att erkänna att man är alkoholist. Dock lämnar AA 

dörren öppen för att någon gång i framtiden skulle det kunna finnas en metod som gör det möjligt 

för alkoholister att återfå kontrollen över alkohol, och kunna dricka måttligt, men de menar att det 

finns ingen idag.  Det skulle vara välkomnande men idag har alkoholister inom AA testat allt för 

att försöka återfå kontrollen men misslyckats, "En gång alkoholist, alltid alkoholist". (Anonyma 

Alkoholister, 2001, s. 57-58). AA menar att unga människor med alkoholproblem kan tro att de 

kan sluta genom sin egen viljestyrka men de tvivlar på att många klarar detta då de innerst inne 

egentligen inte vill sluta. Detta beror på, menar AA, att de redan har fått en avvikelse i sinnet som 

är kronisk. För att bli en riktig alkoholist behöver man inte konsumera mängder med alkohol under 

en lång tidsperiod. Det kan ta bara några få år att utveckla en verklig, oåterkallelig alkoholism, 

speciellt för kvinnor (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 60). 

 

Det är lätt att en nykter alkoholist faller tillbaka i drickandet. Någon dålig ursäkt för att ta det där 

första glaset, som gör att kontrollen tappas, eller så vet han inte helt genuint varför han tog det. 

Det spelar ingen roll att alkoholisten vet vilka konsekvenser som kommer och att han tappar 

kontrollen efter ett glas, den sunda viljestyrkan förlorar (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 63). För 

den verklige eller blivande alkoholisten är det omöjligt att sluta dricka enbart med hjälp av 

självkännedom. Det fungerar för personer som inte lider av alkoholism, de kan dricka för mycket 
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men kan sluta dricka eller börja dricka måttligt om konsekvenserna blir för stora därför att deras 

hjärnor inte har skadats på samma sätt som hos en alkoholist. AA menar att viljestyrka och 

självkännedom inte hjälper när sinnet är skadat som hos en riktig alkoholist (Anonyma 

Alkoholister, 2001, s. 65-67). 

 

2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som knyter an till syfte och frågeställningar. 

Kapitlet börjar med en genomgång av Minnesotamodellen, följt av ett avsnitt där utvärderingar av 

Minnesotamodellen behandlas. Sen kommer forskning om behandling av missbruk. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning och en diskussion vad resultaten av forskningen kan ha för 

betydelse för denna studie. 

 

2.1 Minnesotamodellen   

Minnesotamodellen uppkom i Minnesota i USA på 1940- och 50- talet. Det är en 

behandlingsmodell som inriktar sig på personer med alkohol- och drogberoende. Syftet med 

modellen är ett helnyktert eller drogfritt liv efter behandling samt ge förhöjd livskvalitet till den 

beroende och dess anhöriga (https://www.socialstyrelsen.se).   

 

Minnesotamodellen bygger på fyra hörnstenar. För det första att det finns möjlighet till förändring 

av attityder och beteenden. Detta ger motivation till alla alkohol- och drogberoende som inte tror 

på en bättre framtid. Det andra är att beroende betraktas som en kronisk sjukdom som man inte 

kan tillfriskna från, utan man får lära sig att leva med den. Kemiskt beroende anses påverka 

individen fysiskt, psykiskt och socialt och gör att den beroende tappar kontrollen till drogen. Tredje 

är behandlingsmålen, den beroende ska ha nykterhet från alla sinnesförändrande droger och 

förändra sin livsstil till det bättre. Beroendesjukdomen anses vara obotlig och behandling syftar på 

att lära den beroende att leva med sin sjukdom på ett konstruktivt sätt. Fjärde hörnstenen är 

Anonyma Alkoholister, AA, och Anonyma Narkomaners, NA, principer för återhämtning från 

beroende som summeras i de "12 stegen". Dessa steg betonar vikten av att återuppbygga relationer 

med andra människor, inklusive bekännelse, tillfrisknande och ett åläggande att hjälpa andra 

alkoholister eller beroende (Cook, 1988a, s. 625-628).   

 

https://www.socialstyrelsen.se/
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2.2 Utvärdering av Minnesotamodellen  

Cook (1988b, s. 735- 741) har gjort en sammanställning av utvärderingar av Minnesotamodellen. 

Han går igenom ett flertal granskningar av modellen och deras resultat mellan 1950- till 80- talet. 

Studierna har undersökt om personer som gått behandling för alkohol- eller drogberoende lever i 

nykterhet efter ett år. Ett år efter behandling visade en undersökning att de som varit i behandling 

för alkoholberoende levde 43 % i nykterhet, 10 % hade minskat sin alkoholkonsumtion, 22 % hade 

ingen skillnad i sin alkoholkonsumtion och 25 % var bortfall. Denna undersökning tolkades som 

att det inte går att återgå till ett normalt konsumerande av alkohol efter ett beroende. Detta beror 

på att det finns ett samband mellan socialpsykologiska faktorer som, förmåga att hantera problem, 

självbild och allmän syn på livet. Dessa blev förbättrad i störst grad i gruppen som var nyktra, 

sedan i gruppen som hade minskat sitt intag och minst i gruppen som var oförändrad i sitt 

konsumerande. Cook  (1988b, s. 746) menar att Minnesotamodellen har visat att målet total 

nykterhet är uppnåbar, i alla fall för en del personer. Minnesotamodellen har kritiserats för att vara 

dogmatisk av exempelvis Glatt (1988, s. 839). Han kritiserade bland annat, att det skulle vara den 

enda vägen, inte vara tillgänglig för alla och att själva sjukdomssynen är öppen för kritik.  

 

2.3 Behandling av missbruk  

Huebner och Wolfgang (2011, s. 295) har gjort en sammanställning av utvecklingen av 

alkoholmissbruksbehandling. En av studierna visar att endast 15 % av individerna med livslångt 

alkoholmissbruk hade gått någon form av behandling. I en annan studie, National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and Realted Conditions, var 25 % fortfarande alkoholberoende och 18 % var 

helt nyktra efter behandling. Utöver det låg 12 % av individerna på hög nivå av riskbruk och 18 % 

på låg nivå. Resultaten från denna undersökning visar att det finns ett brett utbud av återhämtning 

från alkoholberoende i den allmänna befolkningen, från delvis förbättrad till full avhållsamhet. 

Lösningen av alkoholism är inte uppenbar, en del individer verkar återhämta sig från alkoholism 

utan formell behandling. Andra kan pendla till och från sitt alkoholberoende under hela sin livstid, 

trots upprepade försök att uppnå nykterhet. Eftersom ingen enskild behandling är effektiv för alla 

med alkoholberoende, har kliniker och forskare föreslagit att ge patienter behandling utifrån 

specifika behov och egenskaper vilket skulle förbättra resultaten (Huebner&Wolfgand, 2011, s. 

296).  
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De senaste 40 åren har utvecklingen av behandling mot alkoholberoende gjort stora framsteg. Det 

har genererat i större kunskap i hur ett beroende utvecklas samt förståelse för riskbruk 

(Willenbring, 2010, s. 55). Det finns ett behov av att hitta nya system för minskning av riskbruk 

och behandling för personer med alkoholproblem. Minnesotamodellen utvecklades och baserades 

på vad som var känt vid den tidpunkten. Genom AA och Minnesotamodellen har de fem första 

stegen inom AA kombinerats med praktiskt stödjande psykoterapi. En viktig del i AAs koncept är  

att alkoholister, som själva tillfrisknat genom AA, är aktiva medlemmar med syfte att hjälpa andra 

medlemmar att uppnå nykterhet. Det är vanligt att behandlingspersonalen inom 

Minnesotamodellen inte har adekvat utbildning och att "rådgivningen" klienterna får, i själva 

verket, mer består av vardagssamtal än psykoterapi (Willenbring, 2010, s.56).  

 

Omkring tre fjärdedelar av personer med alkoholberoende minskar eller slutar dricka utan någon 

form av professionell behandling eller interaktion med en gemenskap som t.ex. AA. Det finns inte 

heller någon tydlig skillnad mellan hög alkoholkonsumtion och så kallat missbruk. I själva verket 

kan icke problematiskt drickande, även om det är hög konsumtion, smälta in som milt beroende 

för att sedan övergå till måttligt konsumtion. En minoritet av de drabbade får ett svårt och 

återkommande alkoholberoende. Alkoholberoende behöver inte vara progressiv utan kan ha 

perioder av stabilitet eller pendla mellan högre och lägre konsumtion och avhållsamhet. 

(Willenbring, 2010, s.56).  

 

Willenbring (2010, s. 56) tar upp en undersökning som jämförde tre olika behandlingsmetoder. 

Den första, kognitiv behandling som fokuserar på att lära ut kunskap som att inte dricka med 

återfallsprevention. Den andra, motiverande förbättring som är mer inriktad på ambivalens och 

motivation att förändra sig. Och den tredje behandlingsmetoden AA eller 12- steg fokuserar på att 

lära ut att alkoholism är en sjukdom som kräver avhållsamhet och anknytning till AA. En 

jämförelsestudie visade att alla tre grupperna hade liknande positiva resultat. Tyvärr kom studien 

inte fram till vad som orsakade positiva resultat eftersom alla tre grupper fick liknande resultat. 

Olikheter mellan behandlingarna verkade inte leda till skilda resultat. Det som skulle kunna 

förklara de liknande resultaten är att en del tillfrisknat av egen kraft eller ett resultat av ospecifika 

faktorer som hopp, beslutet att göra en förändring eller mötet med en terapeut som är villig att 
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hjälpa (Willenbring, 2010, s.57). Dock visades sig 12- stegsmodellen vara bättre än de andra två 

behandlingarna om total avhållsamhet var målet (Ortiz& Wirgberg, 2014, s. 80).  

 

I USA är över 90 % av behandlingsmetoderna baserade på AAs principer, konsekvensen blir att 

klienter har liten valmöjlighet när det kommer till behandlingsmetod. De flesta av dessa 

behandlingsprogram bygger på tanken att under en relativ kort period av utbildning och rådgivning 

ska leda till en stor förändring av en allvarlig kronisk sjukdom. Personer med alkoholberoende 

genomgår ofta samma behandling flera gånger trots att den inte fungerar för dem, helt enkelt för 

att det inte finns några alternativ (Willenbring, 2010, s.58). En begränsning AA har är att den 

inriktar sig på personer med ett svårt alkoholberoende och lämnar de med mildare grad av beroende 

utan lämplig behandlingsform (Willenbring, 2010, s.58).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Minnesotamodellen är en behandlingsmodell för alkohol- och drogberoende. Den betraktar 

beroende som en kronisk sjukdom och den drabbade blir kemiskt beroende av drogen. Individer 

som lider av beroende kan inte botas men de kan lära sig att leva med sjukdomen. Individen bör 

leva i nykterhet efter behandling. En viktig del är AA och NA och de tolv stegen där deras principer 

summeras. För att kunna göra en studie om ett ämne krävs kunskap om vad det handlar om. Denna 

studie tar upp och beskriver vad AA är och vad den står för. Cook (1988b) har gjort en 

sammanfattning av studier som utvärderat Minnesotamodellen. Hans resultat visade att det inte 

går att återgå till ett normalt konsumerande av alkohol efter ett beroende. Nykterhet är uppnåbart, 

i alla fall för en del individer. Glatt (1988) lägger även fram en del kritik för modellen bland annat 

att det skulle vara den enda vägen. Utifrån att en av frågeställningarna är om det går att återgå till 

en normal konsumtion efter ett beroende är denna studie väldigt intressant. Huebner och Wolfgang 

(2011) har gjort en sammanställning av behandling mot alkoholmissbruk. Deras resultat, till 

skillnad mot för Cook, visar att återhämtningen från ett beroende kan visa sig på ett brett spektra. 

En del individer verkar även återhämta sig utan någon formell behandling. Willenbrings (2010) 

studie talar för samma resultat. Han menar att omkring tre fjärdedelar av alkoholberoende individer 

slutar eller minskar sin alkoholkonsumtion utan kontakt med någon behandling eller social rörelse 

som AA. Willenbring menar även att det inte finns någon tydlig skillnad mellan hög 

alkoholkonsumtion och missbruk. Dessa studier kommer användas för att svara på samma 
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frågeställning som ovan. De här studierna har kommit fram till ett annat resultat vilket gör det 

intressant att jämföra dessa och även vad resultaten i denna studie kommer fram till.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Detta kapitel kommer behandla vilka teorier som ska användas i denna studie. En teori används 

inom samhällsvetenskaper för att fördjupa förståelsen och vidga medvetandet snarare än att hitta 

en sanning. Olika teorier använder sig av olika sätt att förklara ett fenomen på, man inriktar sig på 

en del av fenomenet. Teorierna blir som ett par glasögon man kan uppmärksamma vissa delar av 

fenomenet. Det leder således till att andra delar av fenomenet hamnar i skymundan (Svedberg, 

2012, s. 15-16). För att förstå hur alkohol- och drogproblematik uppkommer kan man inte begränsa 

sig till en teori eller ett perspektiv, utan för att uppnå hög validitet måste man använda sig av flera 

olika synsätt (Larsson&Lilja, 2003, s. 37). Här nedan kommer en förklaring på socialpsykologi. 

Sedan kommer ett avsnitt om social mobilisering och efter det kommer grupprocesser förklaras, 

hur de påverkar individen och hur människor påverkar grupper. 

 

3.1 Socialpsykologi 

Socialpsykologin handlar om förhållandet mellan samhälle och individ. Den försöker förstå och 

förklara interaktionen mellan människors beteenden, känslor och tankar och den omgivande 

miljön. Miljön kan preciseras med andra människor, materiella förhållanden och olika 

institutioner. Samhället påverkar enskilda individer, men individer påverkar också samhället. Om 

man vill förstå människors interaktioner, kommunikation och hur olika roller lärs ut krävs 

kompletterande modeller. Hur normer och värderingar påverkar människors beteenden måste 

förstås genom samhälleliga faktorer som bakomliggande orsak och vice versa (Angelöw& 

Jonsson, 2000, s. 9).  

 

3.2 Social mobilisering 

Social mobilisering beskriver hur organiserade grupper i samhället kan bidra till social utveckling 

och förändring. En av inriktningarna som finns inom social mobilisering som är intressant i detta 

arbete är den som beskriver rörelser som har olika former av social förändring som syfte. Sociala 

rörelser kan vara protestmarscher, självhjälpsgrupper och ockupationsaktiviteter (Denvall, Huele 
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& Kristianssen, 2011, s.11). I samhället förekommer ofta olika gränsdragningar som anger vilka 

individer som inkluderas respektive exkluderas. Gränsdragningarna kan bli problematiska när ett 

samhälle utvecklar så kallad särbehandling. Genom dessa gränsdragningar utvecklas ofta 

förutfattade meningar mellan olika grupper i samhället. Det blir ett ”vi och dom” tänk. Det 

tankesättet definierar och upprätthåller diskriminering och ojämlikheter i samhället. Socialt 

exkluderade grupper innefattar fattigdom, fråntagande av sina fulla rättigheter som medborgare 

och att individernas sociala nätverk är skadade eller bristfälliga. Människor med missbruk har ofta 

svårt att försörja sig, få sina fulla medborgerliga rättigheter samt har sociala nätverk som är 

skadade och/ eller otillräckliga (Huele, 2011, s.22-24).  

 

En central del i sociala rörelser är social mobilisering. Det avser hur medlemmarna i den sociala 

rörelsen lyckas mobilisera och använda sig av de resurser som krävs för att rörelsen ska fungera. 

Ett viktigt kännetecken för en social rörelse är att medlemmarna har en kollektiv identitet, man har 

gemensamma åsikter om frågor i samhället. Denna identitet leder följaktligen också till ett 

kollektivt handlande, medlemmarna handlar gemensamt i något som ska gynna deras sak 

(Kristiansen, 2011, s. 81-82). Dessa mobiliserade grupper har ofta en egen kunskapsbank och det 

är inte ovanligt att de är kritiska till de offentliga lösningarna på det aktuella sociala problemet. 

Ofta vill dessa vara självständiga från staten. Dock är det få som uppvisar totalt oberoende (Huele, 

2011, s. 28). 

 

Genom att vara medlem i en social rörelse, exempelvis Anonyma Alkoholister, kan individen 

stärka den identitet som hen försöker lämna. Det kan även innebära att få en bättre självkänsla 

genom ett engagemang och sammanhållning inom gruppen. Utifrån att medlemmarna delar samma 

erfarenheter kan det således leda till att deras identitet, i detta fall att vara alkoholist, upprätthålls 

långt efter att individen har lämnat det livet bakom sig (Huele, 2011, s. 28). Sociala rörelser bygger 

på ett ”vi och dom” perspektiv, även om de står på de exkluderades sida så bidrar de att upprätthålla 

kategorisering i samhället (Kristiansen, 2011, s. 84).  

 

 Karlsson (2011, s. 123) definierar självhjälpsgrupper som ”en mindre samling människor som 

regelbundet samlas för att hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd”. Den 

idealiska självhjälpsgruppen anses vara självständiga, ledarlösa stödgrupper där alla medlemmar 



   

 

15 

 

deltar på samma villkor. De är intressanta därför att det samlar en grupp människor som har 

liknande erfarenheter för att tillsammans hitta lösningar på deras gemensamma livssituation eller 

problem. En viktig del i varför människor väljer att vara med i en självhjälpsgrupp är att få träffa 

andra i samma situation. De känner sig förstådda av människor som har varit med om samma 

erfarenheter som de själv, bara en alkoholist kan förstå en alkoholist. Det kan leda till att individen 

kan känna sig normal. Eftersom alla andra i gruppen har varit med samma sak behöver individen 

inte förklara sig. Individen kommer genom deltagande i en grupp där medlemmarna har samma 

erfarenheter se att andra människor är i samma situation som de själva, och kanske även i värre 

situationer. Självhjälpsgrupper har även ett informationssyfte och medlemmarna kan hjälpa 

varandra med att lösa problem som individen står inför, ”när jag var i den situationen gjorde jag 

så här och det fungerade för mig”. Individen får då följaktligen känslomässigt och konkret stöd i 

svåra situationer. I en del fall kan det utvecklas en vänskap mellan medlemmar i en grupp. Andra 

medlemmar kan endast vara ute efter att få socialt stöd av andra personer som haft samma problem 

i livet. Just de delade erfarenheterna och den gemenskap som gruppen ger kan stärka individen att 

använda de kunskaperna som utvinns utanför i samhället. En alkoholist får då genom medlemskap 

i AA styrka att hålla sig nykter (Karlsson, 2011, s. 125-129). 

 

3.3 Hur grupprocesser påverkar individer 

En grupp skiljer sig från en samling med människor. För det första har de relationer- strukturer av 

attityder, gillande och ogillande som ger gruppen sitt eget nät av relationer. Gruppen har 

gemensamma normer som är underförstådda av gruppens medlemmar och som de förväntas följa. 

Det finns underförstådda regler och förväntningar på olika roller inom gruppen (Svedberg, 2012, 

s. 17).  

 

Inom socialpsykologin benämner man olika typer av grupper. En primärgrupp är en grupp med 

nära personliga relationer, de är ofta små och relationerna sträcker sig över tid. Det är i sådana 

grupper människan utvecklar innebörden av sitt fysiska och mentala jag och identitet. Det är ofta 

familj och nära vänner som utgör primärgrupp och som formar den egna världsbilden för 

människan. Referensgrupp fungerar som en måttstock i värderingar och normer för identiteten. 

Den positiva referensgruppen representerar de rätta normerna som individen eftersträvar. Hur en 

människa agerar och dennes självuppfattning kan förstås av vilken eller vilka referensgrupper man 
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vill tillhöra. För att kunna definiera den egna gruppen tydligare är det viktigt med de andra, "dom-

grupperna". De uppfattas som en kontrast till den egna gruppen, som annorlunda och de saknar de 

positiva egenskaper som den egna gruppen besitter. Genom att se på den andra gruppen stärks den 

egna gruppen (Svedberg, 2012, s. 18-19).  

 

Kan gruppen vara någonting mer än en samling individer, kan den ha ett eget liv och själ? Tidiga 

studier av grupper grundlade två olika synsätt. Det var det individualistiska perspektivet med rötter 

i psykologin och den andra var det grupporienterade perspektivet med grund i sociologin. Man 

antog i det senare att individens handlande hängde ihop med de processer i de sociala sammanhang 

individen var en del av, eller vilka grupper. Mellan individer i en grupp överförs känslor och 

beteenden vilket leder till ett allt mer likartat beteende. Emile Durkheim skrev om att grupper tycks 

vara individer ihopsatta av en gemensam kraft och att detta gör att gruppen blir starkare än 

individerna själv. I en del sammanhang är gruppen så stark att individens egen vilja ger vika och 

det är gruppens vilja som följs. Detta kallade Durkheim "det kollektiva medvetandet" och består 

av gemensamma värderingar och moral som kontrollerar individerna i gruppen. Det är en 

förutsättning för social solidaritet (Svedberg, 2012, s. 29-30). 

 

Gruppdynamik introducerades av Kurt Lewis (1890- 1947). Han försökte kombinera teori med 

sociala problem i verkligenheten. Han menade att vi i för hög grad ser individens egenskaper och 

personlighet som grund till ett beteende. För att kunna förstå individers beteende måste man se till 

helhet, Lewin kallade det ett psykologiskt synfält. Individens attityder och synsätt förtydligar vilka 

dessa fält är på den samhälleliga arenan. Dessa fält består av normer eftersom de skapas av 

människans  olika förhållningssätt till olika kontexter i samhället. Fälten kring en individ kallas 

”livsrymd” av Lewin. De består av individens psykologiska omgivning och allt annat som har en 

uppenbar påverkan på denne, eller för gruppen, i beslutsögonblicket. Lewin menar alltså att en 

individs beteende inte bara är individuella egenskaper eller faktorer i omgivning utan uppstår på 

grund av en dynamik mellan dessa som leder fram till individers beteende. Delarna inom fältet, 

individen och dess omgivning, påverkar varandra och summan av delarna blir någonting annat 

tillsammans än var för sig. Med detta perspektiv blir gruppen således någonting annat än summan 

av individerna i gruppen tillsammans, det blir en social helhet. Gruppen är inte en samling 

individer utan snarare ett antal relationer mellan dem. För att försöka förändra en individ menar 
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Lewin att det är lönlöst att göra det individuellt, det är mer effektivt att försöka påverka gruppen 

som helhet, dess normer. Utifrån att det är normer som styr människors handlande kommer en 

ändring i normerna resultera i ett ändrat beteende (Svedberg, 2012, s. 42-46).  

 

Ett exempel på hur man tar till vara på den styrka som finns hos gruppen är i självhjälpsgrupper. 

Genom att träffas och dela med sig och ta del av erfarenheter kan individen inse att de inte är 

ensamma om dessa problem och inte heller ”konstig” eller ”onormal”. Genom denna trygghet kan 

individen ges en möjlighet att bearbeta sina känslor som kan ha legat undantryckta under en lång 

tid som exempelvis vrede, skam, ångest, rädsla, sorg eller frustation. Andras erfarenheter kan 

således leda till styrka så att individen kan hantera sina egna problem på ett mer konstruktivt sätt 

(Svedberg, 2012, s. 104).  

 

En grupps kultur är inte någonting som individerna har utan är. Gruppens kultur har till uppgift att 

ge medlemmarna en känsla av samhörighet och meningsfullhet. Kulturen reproduceras genom att 

gruppmedlemmarna delar och tolkar vardagliga erfarenheter, utformar gemensamma kunskaper, 

ger utlopp för känslor och fördelar makt och inflytande. Gruppen lever efter gemensamma rutiner 

och traditioner som både kan vara uttalade och outtalade som grundar sig i gruppens normer och 

värderingar. Kulturer anger strategier för att kunna leva i vardagen och skapa mening. 

 

3.4 Diskussion om val av teorier 

För att svara på resterande frågeställningarna ska dessa teoretiska perspektiv användas. För att 

förklara hur AA fungerar och når sina resultat måste man förstå hur en social rörelse fungerar. 

Detta ska göras genom perspektivet social mobilisering för att sedan förklara AA. För att förklara 

varför AA är relativt framgångsrikt gällande att uppnå nykterhet hos beroendeindivider ska detta 

analyseras med hjälp av ett socialpsykologiskt perspektiv med inriktning på grupprocesser.  

 

4. Forskningsmetod 

I detta kapitel beskrivs hur studien är utformad, vilken typ av metod som använts, urval av litteratur 

och population och hur tillvägagångssättet har sett ut för att genomföra studien. Etiska 

överväganden och studiens trovärdighet tas även upp. 
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4.1 Forskningsdesign  

För att kunna svara på syfte och frågeställningar som bygger på vad personer anser och tycker har 

författaren valt att grunda sin studie på intervjuer, vilket är ett sätt att samla in kunskap om sociala 

förhållanden. Syftet i studien är att ta reda på vilka förhållanden som råder i en viss miljö, i detta 

fall Anonyma Alkoholister (Ahrne&Svensson, 2015, s.34). Det finns en rad olika sorters 

intervjuformer som inte alltid har en klar avgränsning till varandra (Ahrne&Svensson, 2015, s. 

38). 

 

För att få ut det mesta ur intervjun gjordes två fokusintervjuer. Den metoden valdes utifrån att få 

fram diskussioner om ämnet mellan intervjupersonerna. Denna typ av intervjumetod kan förklaras 

som en grupp människor som för en diskussion på ett fokuserat sätt om olika aspekter av ett ämne 

eller tema. Den kunskap man utvinner genom denna metod är byggd på kollektiva, gemensamma 

erfarenheter. Fokusgruppmetoden är användbar för att se vad olika människor tänker om ett visst 

ämne och varför de gör det. Eftersom det bygger på en grupp av människor så kan man få fram 

olika perspektiv om samma ämne. Målgruppen bör bestå av människor som delar någonting 

gemensamt och har liknande erfarenheter. Den är idégenererande och används som 

"brainstorming", det vill säga problemlösande. Det är inte en bra metod om målgruppen inte är 

bekant med ämnet, de inte har någonting gemensamt att dela och diskutera eller om forskarens 

intressen inte stämmer överens med målgruppens möjligheter att diskutera ämnet (Ahrne& 

Svensson, 2015, s. 81-83). Eftersom målgruppen är väldigt bekant med ämnet, även att samtala i 

grupp, var det en passande intervjuform. Under den enskilda intervjun användes samma 

intervjuguide men eftersom intervjupersonen var ensam uppstod inte de diskussioner som vid 

fokusgruppintervjuerna.  

 

4.2 Tillvägagångssätt   

Totalt har nio personer medverkat i studien uppdelat på två fokusgruppintervjuer och en enskild 

intervju. Tiden för varje intervju var 60 respektive 40 minuter för fokusgrupperna och 20 minuter 

för den enskilda intervjun. Till hjälp under intervjun hade en intervjuguide (Se bilaga 1) upprättas. 

Den bestod av övergripande frågor som utgick från frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes 

på de respektive boendena där de medverkade bodde eller arbetade.  
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Standardisering innebär vilken grad frågorna är lika för alla deltagare. Hög grad av standardisering 

innebär avsaknad av variation, det är lika för alla, vilket är vanligt vid kvantitativa undersökningar. 

Konkret vid en intervjustudie innebär det att intervjuaren läser upp alla frågor på samma sätt, i 

samma ordning och inte ge mer förklaringar eller följdfrågor till någon. Vid låg standardisering är 

det motsatt, man ger utrymme för en mer flexibel intervju som anpassas efter situation och person. 

Strukturering i en intervjuundersökning kan förklaras enkelt med att hur hög struktur 

undersökningen eller frågeformuläret har. Har undersökningen hög grad av strukturering 

innehåller frågeformuläret relevanta frågor som kan ge svar på studiens syfte och frågeställning. 

Kvalitativa undersökningar kännetecknas ofta av låg grad av standardisering men hög grad av 

strukturering (Trost, 2015, s.57-61). 

 

Intervjuer anses vara en av främsta metoderna för att få kunskap från dem som intervjuas, dock 

kan resultaten  präglas av den sociala och språkliga situationen. Även om intervjun säger mycket 

kan den inte spegla allt, även om den rätt gjord kan ge viktiga förståelser om sociala förhållanden 

(Ahrne&Svensson, 2015, s.35). En av intervjuns styrkor är att man kan anpassa frågorna och i 

vilken ordning de ställs efter situationen och få djupare beskrivningar till skillnad gentemot ett helt 

standardiserat frågeformulär (Ahrne&Svensson, 2015, s.38). Genom intervjuer får man en mer 

nyanserad och beskrivande berättelse om intervjupersonens upplevelser och åsikter. Även om 

intervjun ger en djupare bild än mer standardiserade metoder ger den ändå begränsat med 

information om ett fenomen och måste behandlas därefter. Om det är nödvändigt och möjligt 

kompletteras den med andra metoder. En annan svaghet är att uppgifterna intervjupersonen lämnar 

kan misstolkas eller att den intervjuade har möjligheten att välja hur denne ska presentera sig, att 

skapa sin egen identitet i intervjusituationen som kanske inte stämmer med verkligheten 

(Ahrne&Svensson, 2015, s.54). 

 

4.3 Urval av intervjupersoner 

När urvalet görs är frågeställningen helt avgörande när målgruppen väljs ut, och nästa steg blir att 

välja ut exakt vilka personer som är intressanta för studien (Ahrne&Svensson, 2015, s.39). Om 

studien är intresserad av en organisation är första steget att välja ut vilken organisation som ska 

ingå och få deras godkännande att studien genomförs. I detta fall gäller studien AA eller 
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behandlingshem som arbetar enligt den modellen. Nästa steg blir då att välja ut vilka individer som 

ska intervjuas vilket ofta gör att man blir beroende av att ha ett samarbete med någon ansvarig på 

organisationen. Det bästa sättet är att själv kunna göra ett urval genom t.ex. ett register av anställda 

eller medlemmar. Detta för att minimera risken att personerna man intervjuar är speciellt utvalda 

av organisationen för att visa en viss bild av verksamheten. Dock är detta inte alltid möjligt utan 

man får nöja sig med de personer man blivit hänvisade till (Ahrne&Svensson, 2015, s.40).  

 

I denna studie tog författaren kontakt med två behandlingshem som arbetar med 12 stegs- 

behandling i vilket klienterna har kontakt med lokala AA. De två hemmen har kvinnor respektive 

män som målgrupp. Informationen förmedlades ut till de personer som var intressanta att intervju 

av kontakten författaren hade fått på behandlingshemmen, följaktligen personalen. Eftersom 

behandlingshemmen har så få klienter så fick författaren acceptera att intervjua de personer som 

var villiga att medverka. På behandlingshemmet för män intervjuades tre män vilka var de som 

kommit längst i behandlingen. För kvinnorna fick författaren själv välja ut vilka personer som 

skulle intervjuas efter att kvinnorna hade presenterat i vilken omfattning de hade haft med AA och 

missbruksbehandling. Författaren valde ut fem kvinnor att medverka i en gruppintervju av drygt 

tio stycken. På hemmet för kvinnor intervjuades även en kvinna ur personalen som har arbetat 

inom missbruksbehandling i snart tjugo år varav den mesta av tiden på det aktuella hemmet. 

Intervjupersonerna var inte motvilliga till att delta utan såg det som en del att ge tillbaka till 

samhället. 

 

Materialets representativitet är hur många personer som ska intervjuas. För att få fram trovärdighet 

och möjlighet till generalisering i en kvalitativ studie bör resultatet delvis kunna göras oberoende 

av vilka personer man intervjuat. Det räcker då sällan med en eller två personer för att få tillräcklig 

säkerhet i att materialet är relativt oberoende personliga uppfattningar. I kvalitativa studier finns 

begreppen mättnad, det är när fler intervjuer inte ger några nya svar utan liknande svar 

återkommer. I en kvalitativ studie kan man varva intervjuer med att analysera och ser då när denna 

mättnad kommer (Ahrne&Svensson, 2015, s.42). 
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4.4 Urval av litteratur 

De databaser som har använts för att söka litteratur är: Discovery, Google, Pubmed. De sökord 

som har använts är: Cook, C.C.H, Socialstyrelsen, Minnesotamodellen, Minnesota model, 

treatment, addiction, alcoholism och twelve steps program. Dessa sökord har författaren har även 

gjort en sökning relaterat från en artikel, related citations for Pubmed (select 26306329). I de 

databaser som använts har sökorden använts både tillsammans och enskilt. Det finns mycket 

forskning om alkoholproblematik, missbruk och behandling. Författaren har valt att begränsat sin 

sökning till Peer Reviewed. Under sökandet efter artiklar som kunde beskriva Minnesotamodellen 

begränsades inte sökningen i tidsålder eftersom modellen uppkom på 1940- 50- talet och det kan 

ha skrivits bra beskrivande artiklar tidigt om modellen. Senare när sökning gjordes efter forskning 

om behandling har författaren valt att begränsa tiden till tio åt bakåt i tiden, från 2006. Detta för 

att det finns så mycket ny forskning om ämnet och den nyaste informationen var mest relevant. 

 

Utöver artiklar som sökts genom databaser har författaren använt mycket böcker som litteratur. De 

flesta böcker är litteratur som har ingått i tidigare kurser, av vilka författaren bedömer hålla god 

kvalitet. Andra böcker har författaren letat upp genom att söka i Högskolan i Gävles bibliotek. Den 

stora boken (Anonyma Alkoholister, 2001) fick författaren låna i samband med kontakt med ett av 

hemmen för intervjupersonerna.  

 

4.5 Analysverktyg 

Intervjuerna spelades in, självfallet med de medverkades godkännande. Inspelningarna 

transkriberades sedan och skrevs ut. Sedan har författaren läst igenom materialet flertalet gånger 

och färgmarkerat de delar som svarar på syfte och frågeställningarna. Detta för att kunna få en 

överblick och jämföra de olika intervjuerna. Genom att ta ut det viktigaste och sedan arbeta sig ner 

och bearbetat materialet till den aktuella omfattningen har författaren försäkrat sig om att ingen 

viktig information försvunnit. Vid analysen med tidigare forskning och teorier och perspektiv har 

materialet från transkriberingarna jämförts med dessa kapitel för att hitta samband, förklaringar 

och svar på de olika fenomen som belysts.  
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4.6 Uppsatsens trovärdighet 

Validitet menas med att man mäter vad man avser att mäta. I kvalitativa studier menar Trost (2012, 

s. 63) att man istället bör använda sig av trovärdighet. Det finns flera olika faktorer som spelar in 

hur hög trovärdighet en undersökning har. Faktorer knutna till intervjupersonen är i vilken psykisk 

balans denne är, motivationen att svara på frågor, om frågorna missförstås och social önskvärdhet. 

Om frågorna misstolkas kommer detta följaktligen ge svar som inte svarar på undersökningens 

frågeställning vilket ger låg trovärdighet. Faktorer som ligger hos intervjuaren är oförmåga att 

skapa god kontakt med intervjupersonen, otillräcklig utbildning eller kunskap och slarv vid 

kodning. Faktorer som hänger ihop med metoden är oklara frågor, språkskillnader och att manual 

saknas (Anderberg&Dahlberg, 2009, s. 22). För att öka trovärdigheten har författaren varit noga 

med att förmedla till intervjupersonerna att medverkan är frivillig. Det för att inte individerna som 

medverkat ska ha känt sig tvingade att delta. Utöver det har respondenterna fått bestämma plats 

och tid, för att de ska känna sig trygga och det som passar dem. Författaren upplever det som att 

en god kontakt skapades till respondenterna. Dock är författaren inte en van intervjuare vilket kan 

dra ner trovärdigheten eftersom information kan missas under intervjun. Författaren har för att öka 

trovärdigheten varit noga med att behandla materialet noga. Intervjuerna har spelats in och sedan 

färgkodats enligt frågeställningarna och sedan jämförts och analyserats. Eftersom antalet deltagare 

inte är så omfattande bedömer författaren att det drar ner trovärdigheten för studien. 

  

Reliabilitet är hur tillförlitlig en studie är, ju högre reliabilitet desto mindre har slumpen styrt 

resultatet. En mätning vid en tidpunkt ska teoretiskt ge samma resultat vid ett annat tillfälle. Ett 

problem med det är att det kräver ett statiskt förhållande, verkligheten kan se annorlunda ut (Trost, 

2012, s. 61). Reliabilitet i en intervju kan enkelt beskrivas som hur troligt det är att 

intervjupersonen kan tänkas ändra sina svar under en intervju och ge olika svar till olika 

intervjuare. Från intervjuarens håll är det viktigt att inte ställa ledande frågor vilket försämras 

reliabiliteten (Brinkmann&Kvale, 2009, s. 263). En intervjuguide som har skapats för att ge svar 

på syfte och frågeställning. Den har använts för att hålla sig till ämnet och säkerställa att alla 

frågeställningar bearbetas under intervjun. Det ger en högre reliabilitet utifrån att intervjuerna ger 

svar på frågeställningarna. Författaren har även varit noga med att inte ställa för ledande frågor 

utan fokuserat på öppna frågor och låtit intervjupersonerna samtala kring ämnet.  
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För att kunna generalisera en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att man redovisar och 

reflekterar över vilka personer man har intervjuat, och hur urvalet har gått till. Ska man kunna 

jämföra med andra studier är det viktigt att detta finns med i resultaten och att det är motiverat 

vilken organisation man valt att studera, snarare än vilka exakta personer. Intervjupersonernas 

position bör anges, för att kunna generaliseras, medan namn hålls anonyma (Ahrne&Svensson, 

2015, s. 40).  För att möjliggöra en generalisering har författaren angett vilken anknytning 

respondenterna har till AA och i vilken omfattning. En allmän generalisering av AA bedömer 

författaren inte är möjlig då det empiriska materialet inte är i tillräcklig stor omfattning.  

 

4.7 Etiska övervägande 

Forskning är betydande och essentiell för att utvecklingen av individ och samhället ska fortsätta 

vilket också betyder att forskningen ska undersöka relevans och ha hög kvalitet. Detta kallas 

forskningskravet. Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). De forskningsetiska 

principerna består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.. 6).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om den 

aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet menas med att de som deltar i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla 

personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet, uppgifter om 

enskilda personer som samlats in får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7-14). 

 

Författaren har för att beakta dessa riktlinjer vidtagit följande åtgärder. När förfrågan av 

medverkan i intervju har de aktuella personerna fått information om vilka etiska riktlinjer som 

författaren följer, de har även fått ett brev där all information om studien stod nedskriven (Se bilaga 

2). På brevet informerades det om studiens syfte, att studien är helt frivillig och att total anonymitet 

tillämpas. Intervjupersonerna fick läsa igenom brevet själva och sedan ta ett beslut om de 

fortfarande ville medverka i studien. Efter att de hade tänk igenom beslutet och kommit fram till 
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att en medverkan var vad de önskade, och först där efter, bokades tid för intervju. Innan intervjun 

startade påminde författaren de medverkande om de etiska riktlinjerna, bl. a. genom att förtydliga 

att det är helt frivilligt och de kan när som helst avbryta utan någon motivering.  

 

I en intervjustudie måste de etiska frågorna noga övervägas. Denna typ av forskning är beroende 

av den relation som uppstår mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Intervjun 

bygger således på hur väl förmågan är hos intervjuaren att bygga upp en miljö där personen som 

blir intervjuad vågar prata och dela med sig av sina upplevelser. Det är en balansgång mellan 

intresset att få viktig information och etisk respekt för den intervjuades integritet 

(Brinkman&Kvale, 2014, s. 33). Författaren har beaktat ovanstående rekommendationer genom 

att låta intervjupersonerna bestämma tid och plats för intervjun. Under intervjun var författaren 

noga med att inte ställa ledande frågor utan respondenterna fick svara på frågorna och samtala om 

dessa utan att författaren var allt för aktiv i samtalet. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna och en analys av materialet med hjälp av 

tidigare forskning och  valda teorier. Först kommer resultatet som är indelat i fem olika 

underrubriker. Under första rubriken kommer en presentation av de medverkande samt vilka 

erfarenheter de har av Anonyma Alkoholister. Efter det första avsnittet är rubrikerna uppdelade 

utifrån att svara på frågeställningarna i ordning. Frågeställning tre besvaras av två underrubriker: 

Strategier för att upprätta nykterhet och umgänge. Sist kommer ett kapitel där materialet 

analyseras med hjälp av tidigare forskning och valda teorier.  

 

5.1 Vägen till behandlingen 

Av de tre manliga medverkande i studien uppgav alla att de tidigare hade varit i behandling för 

missbruk, men ramlat tillbaka igen efter behandlingen. De hade varit i kontakt med AA och/ eller 

ett 12 stegsbehandlingshem. De berättade att de alla hade i början haft svårt för begreppet Gud och 

att det skulle vara baserat på kristen tro. De tre männen var alla från andra städer och hade kommit 

till den aktuella staden för behandlingen.  
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”…kommer aldrig glömma första AA- mötet, jag tänkte vad i helvete är det här… det är ju 

mycket Gud men det är inte Gud som så, det har jag haft lite bekymmer med…” 

 

”Jag hade svårt att köpa det här med att det inte skulle gå och knarka eller dricka måttligt 

igen… så jag körde mitt egna race under den behandlingen… men jag återföll direkt när jag kom 

hem i missbruk igen.” 

 

Under intervjun uppgav männen att denna gång kändes det annorlunda, de hade bestämt sig för att 

ge behandlingen en ärlig chans. Och alla tre säger att de har lyckats bättre nu än vid tidigare 

behandlingar.  

 

”Den här gången nu när jag sökte behandling så bestämde jag mig för att göra allting 

annorlunda och gå emot mina rädslor och lyssna på terapeuterna och gå på mötena.” 

 

”Den här gången när jag kom in så känner jag mig less på knarka och dricka och sådär… så jag 

försökte köpa det eller försöka förstå i alla fall och ha mer öppet sinne… och det fungerar bättre 

den här gången.” 

 

Kvinnan som arbetade på behandlingshemmet för kvinnor har själv haft ett missbruk och kontakt 

med AA. Sen hade hon arbetat med missbruksbehandling i nästan två decennier och största delen 

av den tiden på samma behandlingshem.  

 

De fem kvinnorna hade lite olika erfarenhet av AA och behandling. Kvinnan som hade haft kortast 

kontakt hade gått på möten regelbundet i tre månader. Efter det var det en kvinna som gått i fem 

månader men haft ett uppehåll på grund av ett återfall. De andra tre kvinnorna fick sin första 

kontakt för sju, åtta och tio år sedan med uppehåll för perioder med missbruk.  

 

5.2 Anonyma Alkoholisters styrkor och svagheter 

Under intervjun beskriver männen vad AA är för dem och vilka styrkor de upplever finns inom 

AA. Ord som återkommer ofta är gemenskap, trygghet och beroende.  
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”Gemenskap och, ja, beroende, man har det gemensamt att man är beroende.” 

 

Alla männen uppger att de tycker att det är skönt och kunna gå dit och dela med sig av det man 

tänker på och känner. Mötena är ett ställe där de kan gå dit och öppna sig och prata om jobbiga 

saker som tynger dem för tillfället. Männen menar att det är skönt att göra det och andra personer 

i gruppen är förstående utifrån att de alla delar beroendet.  

 

”Det är något speciellt med mötena och det är många gånger jag har verkligen inte velat åka 

dit, men har varit tvungen att åkt med behandlingshemmet… gått dit med dålig inställning men 

sen händer det någonting under mötet som får en att må bra och något slags hopp eller lättnad.” 

 

Tryggheten ligger i att även om någon medlem skulle gå ut och dricka alkohol eller ta droger så är 

man alltid välkommen tillbaka. Bland medlemmar behöver man inte skämmas för något man gjort 

och de dömer inte. Det gör att man kan söka sig tillbaka till gemenskapen utan att behöva känna 

obehag, man vet att man alltid är välkommen tillbaka och utan att få moraliska reprimander från 

de andra. Utan denna förståelse för varandra tror männen att skammen skulle kunna bli för stor för 

att gå tillbaka och man väljer att stanna utanför gemenskapen istället. 

 

”… dela nåt som ligger närmast hjärtat som är jobbigt och prata om helt enkelt och sen får man 

det ur systemet och det brukar vara en lättnadskänsla efter, oftast… det kan vara helande 

faktiskt.” 

 

”Dom är inte dömande utan dörren står alltid öppen…” 

 

Kvinnan ur personalen uppgav liknande styrkor som männen som återspeglas i följande citat: 

 

“Styrkorna det är väl det att alla är välkommen, dom blir inte dömda på något vis, alla får 

prata, dela utifrån sig själv. Och det är kommentarslöst. Det är ju det, dels det och sen stegen då 

som en manual för att kunna leva.” 
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Kvinnorna nämner liksom männen att AA är gemenskap och trygghet för dem. De uppger även att 

värme, kärlek, igenkänning, rätt sällskap och att kunna träna på tilliten är centrala delar. En kvinna 

menar att genom att kunna känna igen sig i andras berättelser hjälper. Att kunna berätta och dela 

sånt som tynger och veta att det stannar inom gruppen är en viktig del. 

 

“…att kunna träna på att prata om det som tynger utan att behöva oroa sig att folk runt i kring 

ska börja prata om det. Att det ska stanna hos en själv egentligen fast man pratar ut om det.” 

 

En av kvinnorna lyfte fram att det är lätt att hitta nya vänner inom AA. Människorna på mötena är 

drogfria och vill hjälpa de andra medlemmarna så det är bra nytt umgänge. Det i gemenskapen 

som kvinnorna uppger som positivt var kärleken, bemötandet och tilliten. 

 

Svagheter inom AA beskrivs av männen som otrygghet om det är fel individer på ett möte och att 

många har svårt för andligheten och begreppen Gud. Annars säger männen att de inte tycker att 

AA har så många svagheter, inte om individen verkligen vill sluta dricka eller använda narkotika. 

 

”Jag tycker inte att AA har några svagheter annars… om man har bestämt sig för att sluta 

dricka eller knarka och tycker deras tolv steg är en bra modell då ser inte jag att det finns några 

svagheter.” 

 

Männen pratar också mycket om dilemmat med att många tror att AA är religiöst, eftersom det är 

mycket Gud med. Männen berättar att det inte är ett religiöst program utan ett andligt, och 

andlighet kan se olika ut för varje människa. Det gäller att hitta vad som är andlighet för en själv. 

En av männen pratar om att en uppdatering skulle behövas för att göra att fler söker sig till AA när 

de är i behov av hjälp för alkoholmissbruk. Han uppger att han tror att många inte söker sig till 

AA eftersom de upplever att det är ett religiöst program med stor anknytning till Gud. Ibland till 

och med att människor upplever det som sektliknande. En annan av männen säger att han tror att 

personer som har den åsikten är människor som själva inte vill sluta dricka och att det är lätt att 

leta fel på någonting som man inte vill vara en del av.  
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En av svagheterna som kvinnan ur personalen lyfte upp var att en del individer som är medlem i 

AA byter ut alkoholen och drogerna till just medlemskapet i AA. Hon menar att de kan bli 

fanatiska. En av männen uppgav en liknande kommentar. Han tyckte inte att individer ska bli för 

besatta av AA och gå på möten varje dag och bygga upp hela sitt liv efter det. Mannen uppgav att 

han tyckte att det är bra i början av en behandling för att få grunden till ett liv i nykterhet men 

sedan sakta börja avrunda det. 

 

Kvinnorna tyckte inte att själva rörelsen AA har några svagheter. En av kvinnorna lyfte upp att det 

i sådana fall skulle kunna vara de andra medlemmarna. Hon menar däremot att AAs traditioner 

löser det mesta av de eventuella problem det skulle kunna medföra. Att begreppet Gud används 

inom AA kan de se avskräcker iväg en del individer. De menar att det egentligen handlar om vilken 

uppfattning individen har av Gud och inte om något religiöst.  

 

“Jag vet att jag tyckte att det var skitläskigt att komma in här till exempel, eller på nåt annat 

ställe där man kör sinnesrobön. Alltså innan man har gjort det nån gång så tänkte jag, alltså vad 

fan är det här för ett ställe liksom? Men det tar ju, för mig i alla fall, månader att komma in i och 

känna så här och förstå storheten i att behöva säga något sånt varje dag. Att få in det i huvudet. 

Så definitivt så avskräcks ju folk.”  

 

5.3 Inkludering och exkludering inom Anonyma Alkoholister 

När intervjuaren lägger fram frågan om vad det är för typ av människor som är medlemmar inom 

AA för männen kommer följande svar och diskussioner fram. Rent instinktivt svarar två av männen 

att det är alla åldrar och gott och blandat med olika typer av människor. De tre männen uppger att 

de inte ser någon typisk person på mötena. Däremot uppger en man att han upplever det som att 

det är mycket äldre kvinnor som är alkoholister och yngre tjejer som är narkomaner. Det är mycket 

yngre killar medan kvinnor är lite äldre. En annan reagerar med att säga att han tycker att det är 

yngre personer på NA- mötena och äldre personer på AA- mötena.  
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En diskussion som uppstår är att den aktuella staden har många behandlingshem vilket gör att det 

såldes är många från dessa på mötena. Männen menar att många gånger så är personerna från 

behandlingshemmen tvingad att gå dit från hemmen. En av männen utryckte det som följande:  

 

”… mötena där folk från behandlingshem och vissa är tvingade och så… det kan bli svårt att 

hitta någonting där då om de inte tar det seriöst…” 

 

Det leder till att dessa personer ibland inte tar mötena lika seriöst och att det märks att de som är 

tvingade dit inte ”brinner för det”.  

 

Kvinnan som arbetade på behandlingshem uppgav också att det är människor från alla 

samhällsklasser och blandat mellan könen. Hon såg ingen typ av individ som stod ut mer än någon 

annan. Detta är även något som kvinnorna hade upplevelse av. De ser ingen typperson som är 

medlem utan att det är alla typer av människor. Kvinnorna ser heller ingen skillnad på män och 

kvinnor gällande att hålla sig nykter, de uppger att det beror på individen. Däremot ser de en 

skillnad mellan män och kvinnor vad de får för erfarenheter på grund av missbruket. De säger att 

kvinnor är med om helt andra saker som de ska bearbeta senare i behandling. De uppger att deras 

uppfattning är att det är mer accepterat att det är män som har problem med alkohol eller droger. 

Utifrån det menar kvinnorna att skammen kan vara större för en kvinna som söker hjälp och att 

det kan ta längre tid innan kvinnor söker hjälp.  

 

”Mer accepterat att det är män, än kvinnor och mammor.” 

 

5.4 Strategier för att upprätthålla nykterhet 

Männen beskriver strategierna som AA har för att upprätthålla nykterhet hos sina medlemmar på 

följande sätt. Den stora delen som de får hjälp inom AA är att ändra på är varför de dricker eller 

tar droger. Enligt männen handlar det om att få kontroll på de känslor som utlöser ett behov, eller 

ett tomrum, som behövs fyllas och detta har de tidigare hanterat genom att konsumera alkohol eller 

andra droger. Känslorna beskriver de som ohanterliga och det kan vara ångest, rädslor eller 

nervositet. Genom de tolv stegen som man arbetar med inom AA bearbetar man bland annat dessa 

känslor och får verktyg till att hantera dessa utan att ta till alkohol eller droger, männen 
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understryker också att man inte heller ska ersätta det med andra beroenden till exempel träning 

eller sex.  

 

”Om man jobbar i tolv stegen så blir du av med de där inre demonerna…” 

 

En annan central del av strategierna AA ger ut är att varje medlem får en sponsor, det är en person 

som tidigare har gjort alla tolv stegen och nu är nyktra medlemmar. Att fortsätta gå på möten för 

att upprätthålla nykterhet ser de som viktig, dock ska man inte hänga upp hela sitt liv på möten 

och AA utan måste hitta en bra balans i livet. En av männen säger att han tycker att man inte har 

lyckats i livet, eller behandlingen, om man går på möten varje dag och lever ”soc” (socialtjänsten). 

Han förklarade vidare att det handlar om att efter behandlingen ha den kontakt man behöver men 

samtidigt skaffa sig ett vanligt liv, eller ”Svensson liv” som de kallar det.  

 

Strategierna används för att få medlemmar nyktra och sedan upprätthålla nykterheten och 

förhindra återfall. När männen skulle definiera återfall tyckte inte de att om man halvhjärtat gått 

behandling eller gått på några möten och sedan fallit tillbaka var ett återfall. Ett återfall är, enligt 

männen, när man gått klart sin behandling och gjort alla tolv stegen och börjat leva ett nyktert liv 

och då fallit tillbaka till missbruk. Enligt deras erfarenheter var det relativt vanligt bland de 

personer som skrev ut sig från behandlingen utan att vara klara att få ett återfall. För att återkoppla 

till det positiva inom AA sa männen att även om man tar återfall så är man alltid välkommen 

tillbaka, vilket ingav männen en trygghet. Kvinnan som arbetar på behandlingshem uppgav att hon 

trodde att den största anledningen till att människor tar återfall var att de inte hade anammat 

sjukdomsbegreppet. Kvinnorna som gick tolvstegsbehandling beskriver att återfall kan vara både 

positivt och negativt.  Det som de nämner som positivt är att det kan vara ett sätt att nå botten som 

kan behövas för att riktigt kunna ta till sig av behandling och AA. De nämner även att man kan ta 

lärdom av det. Samtidigt säger de att återfall är vanligt och att det hör till sjukdomen, även om det 

inte rättfärdigar ett återfall. En av kvinnorna uppger att för henne är inte återfall något positivt utan 

att ta ett steg tillbaka till en destruktiv livsstil.   

 

”Även fast det kan gå åt helvete ibland så är det ju många som kommer tillbaka och försöker 

igen.” 
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Strategier som kvinnan som arbetade på behandlingshem uppgav var de tolv stegen. När man går 

igenom dessa steg gäller det att vara ärlig för att lyckas, ju ärligare du är desto större chans har du. 

Efter behandling ska man fortsätta arbeta i stegen och det gör man hela livet. Man bör skaffa sig 

en sponsor som hjälper individen att gå igenom stegen. Hon menar att efter en tid blir det en vana, 

mer av en omedveten tanke man bär med sig. 

 

”De använder sig ju av stegen de där tolv stegen. Man går ju verkligen igenom och det enda de 

säger där är i starten av alla mötena är att vi har sällan har sett någon misslyckas som lyckats 

vara ärlig. Så det är ju den strategin ju ärligare du är ju större chans har du.” 

 

Kvinnorna uppger att de tycker att gemenskapen AA är en grundläggande för att kunna bli nykter. 

En av kvinnorna uppger att hon har försökt bli nykter själv flera gånger men att det inte går, det är 

genom gemenskapen man får styrkan. Utöver det är de strategier som används att gå på möten, 

skaffa sig en sponsor och fortsätta arbeta i de tolv stegen. En kvinna uppgav att hon inte såg det 

som ett sätt att hålla sig nykter snarare ett sätt att leva på, vilket innefattar nykterhet. Att gå på 

möten är viktigt eftersom det är bra att prata och att hjälpa andra, vilket de bland annat gör när de 

delar med sig av sina erfarenheter.  

 

”Skaffa sig en sponsor som har arbetat i stegen, och så arbeta i stegen.” 

 

5.5 Umgänge 

Efter en avslutad behandling, eller när man väljer att gå in i den, menar männen att man måste 

bryta med sina gamla umgängen. Annars är risken stor att trilla dit igen, men den största 

anledningen är att man som nykter inte har något mer gemensamt med det gamla längre. Vad gäller 

geografisk flytt menar de att i början kan det vara till hjälp, kommer man till en ny stad kan man 

vara anonym. I början beskriver de att man är sårbar, svag och ganska lättpåverkad. Männen menar 

att en geografisk flytt kan hjälpa i början för att inte riskera att hamna i gamla umgängeskretsar 

och falla tillbaka i missbruk. När man som person har blivit starkare och inte längre är lika 

lättpåverkad kan man lättare hantera gamla vänner och bryta med osunda kontakter. I längden tror 

de inte att en geografisk flytt är lösningen, det finns alkohol och droger överallt.  
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”… jag tror inte på geografisk flykt… det kan vara bra till en början men verkligheten kommer 

alltid ikapp…” 

 

Just den sociala omgivningen tror männen är av stor vikt, till och med själva grunden till ett 

beroende. De uppger att om de inte hade haft ett nätverk som brydde sig hade de nog inte haft 

motivation och viljan till att gå behandling och bli nykter. Att vara medberoende, vilket innebär 

att man hjälper till att bibehålla missbruket och förmildrar dess konsekvenser, tycker inte 

respondenterna är positivt. Personerna som är medberoende gör det ofta inte medvetet. Deras hjälp 

kan göra att den som är beroende orkar missbruka lite till och det tar längre till att nå botten, som 

behövs innan man inser att man behöver hjälp.  

 

”Jag tror att när dom i slutändan märker att ja, den här hjälpen som vi ger stjälper mer 

egentligen…” 

 

Kvinnan som arbetar professionellt med missbruk menar att individen måste byta det umgänge 

som använder droger och alkohol på ett ogynnsamt sätt för att kunna hålla sig nykter. Det fungerar 

inte för individen att fortsätta vara i den miljön. Hon tycker att det är positivt om klienterna på 

behandlingshemmet hon arbetar på inte är från samma stad. Hon menar att eftersom umgänget 

finns kvar på nära håll.  Att göra behandling utan att flytta uppger hon är fullt möjligt men anser 

att det kräver mer av individen. Hon menar att individer som lider av beroendesjukdom har ett så 

kallat sug och att det krävs mycket att stå emot det. Att reparera relationer med sunda människor 

anser hon också är en viktig del för att kunna hålla sig nykter.  

 

Även kvinnorna uppgav att byte av umgänge är viktigt. De menar att beroendepersoner inte kan 

fortsätta leva kvar i det gamla, då kommer man falla så småningom. Däremot menar de att det är 

det osunda som man måste ta avstånd från, alla sunda kontakter kan vara kvar. En av kvinnorna 

uppgav att hennes umgänge inte var missbrukare så hon menade att hon inte tyckte hon behövde 

välja bort dem. Hennes val bestod snarare i att välja vad hon gjorde med sina vänner. En kvinna 

menar att det är mycket som medlemmarna många gånger inom AA måste ändra på. Det går inte 

att leva kvar i sitt gamla mönster och följaktligen inte heller sitt gamla umgänge. 
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“Det är så mycket som spelar roll, allt som man arbetar med inom programmet. Alltså alla 

defekter som man ska till exempel arbeta bort går ju inte om man har kvar de gamla. För man 

inser ju inte vad man har att arbeta med då om man beter sig som gammalt hela tiden.” 

 

När det kommer till en geografisk flytt uppgav kvinnorna att för de personligen har det varit bra 

och nödvändigt för att klara behandlingen. Att vara kvar i sin hemstad uppgav de kunde vara 

svårare eftersom allt det som hörde till det liv man ville ifrån fanns där. En av kvinnorna berättade 

att en person i hennes nära omgivning hade gjort öppenvårdsbehandling och att det hade gått bra 

så det är individuellt. De andra kvinnorna höll med om att det är individuellt. En av stegen inom 

tolv stegsbehandlingen är att reparera relationer till människor man har sårat genom sitt missbruk. 

Kvinnorna ser det som en viktig del för att kunna leva i nykterhet. Att ha sunda relationer är centralt 

i det nya nätverk de ska bygga upp och utesluta osunda relationer.   

 

5.6 Tillfrisknande efter beroende och obotliga fall 

På frågan om en individ med alkoholproblem som inte vill sluta dricka men vill börja dricka mindre 

eller få hjälp att begränsa sig kommer säger en av männen: 

 

”De blir ju ganska besvikna när de kommer till möten och får det i ansiktet att det inte går och 

dricka måttligt och så här.” 

 

Det är ingen av männen som har egen erfarenhet av personer som haft ett beroende och sedan 

uppnått ett måttligt drickande av alkohol. Rent spontant säger det att det inte går. Men en man 

utesluter inte att möjligheten kanske finns, åtminstone för vissa individer. Varför det inte går, eller 

är väldigt svårt, beskriver de som att när man dragit på sig ett beroende eller mental besatthet spelar 

det ingen roll vad man missbrukar. En man säger att han tror att det kan fungera ett tag och bara 

hålla sig till att dricka måttligt men förr eller senare kommer man återfalla i missbruk igen.  

 

”Grejen är att det kan funka ett tag liksom… jag som är knarkare kan dricka i alla fall… men till 

slut tror jag att det skulle balka iväg.” 
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Männen tror inte att det finns obotliga fall, människor som inte har någon chans att sluta med sitt 

missbruk. De menar att vissa människor kan ha det svårare och tuffare än andra. Det kan bero på 

uppväxt och vad man har för värderingar men alla är lika inför beroendet. Att en del människor 

”super ihjäl sig” tror männen kan bero på att de inte accepterar för sig själv att de har problem. För 

att kunna bli nykter krävs det en stark vilja och motivation, saknar man den kan det bli svårt. 

 

”Man trivs och mår bra i det där, tror man.” 

 

”Alltså, man kan ju fråga vilken alkis eller narkoman som helst, vill du sluta knarka, så säger de 

flesta ja men när det väl kommer till kritan att det är jobbigt och man är rädd och det gör ont 

och då är det många som, då dricker jag hellre.” 

 

Kvinnan som arbetar på behandlingshem beskriver alkoholism som en kemisk beroendesjukdom 

som man inte kan bli frisk eller botad från. Däremot om individen slutar nyttja alkohol så finns det 

stora chanser att överleva. Man kan se alkoholism som en allergi. Hon uppger att det är en skillnad 

på storkonsumenter och alkoholister. En storkonsument kan sluta om det dyker upp ett tillräckligt 

stark skäl, men det kan inte en alkoholist. Däremot kan en individ som dricker mycket alkohol 

utveckla en allergi mot den, alkoholism. Det är en ärftlig sjukdom men du ärver inte själva 

alkoholismen utan en genetisk sårbarhet för den. 

 

“Alltså, en storkonsument behöver ju inte vara alkoholist, alltså behöver inte vara kemiskt 

beroende. Och då kan de ju sluta, för det ser vi ju vid dödsfall, skilsmässor alltså  under en 

väldigt tuff period i sitt liv så kanske man söker sig till alkoholen men det betyder inte att alla 

blir alkoholister. Men man kan dricka sig till alkoholismen, det beror alldeles på vilken 

sårbarhet du äger.” 

 

Kvinnan uppgav utifrån hennes erfarenhet och det hon har läst om missbruk så finns det olika 

grader i alkoholismen. Är en individ för sjuk i alkoholism så går det inte att bota dem, sjukdomen 

sitter för djupt.  

 



   

 

35 

 

Kvinnorna uppgav att det inte går att återgå till ett måttligt drickande för en alkoholist. Kan en 

individ göra det har de inte riktig alkoholism, de individerna är storkonsumenter. En alkoholist 

slutar inte att dricka ens om livet hänger på det. En av kvinnorna säger att individerna får sätta 

diagnosen alkoholist själv och att det är den enda sjukdomen som individen förnekar att denne har. 

Att en del individer inte klarar att bli nykter tror kvinnorna beror på olika saker. Det kan vara att 

individen inte har accepterat och förnekar själva sjukdomsbegreppet, de saknar den rätta viljan och 

rädsla för förändring. 

 

“De har inte tagit till sig sjukdomen, accepterat. Det är lätt att säga att jag är beroende men det 

måste ju kännas här inne också, man måste komma till insikt.” 

 

5.7 Analys 

Anonyma alkoholister är en självhjälpsgrupp vilket är en typ av sociala rörelser. Medlemmar i AA 

samlas för att dela sina erfarenheter kring sitt alkoholberoende, eller alkoholism som de kallar det. 

Människor i svåra situationer känner sig ofta mer förstådda av andra personer som är eller har varit 

i liknande situationer, bara en alkoholist kan förstå en alkoholist. AA är självständiga och alla 

medlemmar deltar på lika villkor. Karlsson (2011, s. 123) beskriver självhjälpsgrupper på detta 

sätt. Han menar att självhjälpsgrupper har ett informationssyfte, känslomässigt och konkret stöd 

och framför allt får individen i gruppen med likasinnade känna sig normal. Männen i 

undersökningen har beskrivit detta som en viktig del i AA, att få gå dit och prata utan att känna sig 

dumma eller dömda. Karlsson menar att självhjälpsgrupper kan stärka individen utifrån att 

medlemmarna i gruppen delar samma problem och erfarenheter. I självhjälpsgrupper använder 

man sig av den styrka som finns i en grupp. Genom att träffas och dela sina tankar och erfarenheter 

får individen en känsla av att inte vara ensam om sina problem. Det är även ett bra sätt för individen 

att bearbeta känslor som har legat undantryckta en lång tid. Erfarenhet från andra kan således leda 

till att individen kan bearbeta sina egna problem mer konstruktivt (Svedberg, 2012, s. 104). Det 

här pratar de medverkade i studien om, det är genom gemenskapen individen får styrka till att bryta 

sitt beroende. En av männen sa att gå på AA- möten och prata och lyssna på andra till och med 

kan vara helande. Medlemmarna i gruppen kan genom styrkan i gruppen använda de kunskaper 

som individen fått i gruppen ute i samhället (Karlsson, 2011, s. 125-129). För medlemmarna i AA 

blir det i praktiken att de genom gruppens styrka och den kunskap de har fått där kan använda den 
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kunskapen ute i samhället och klarar av att leva i nykterhet. Ett centralt kännetecken i en social 

rörelse är att medlemmarna ofta utvecklar en kollektiv identitet. Det innebär att individerna får 

gemensamma åsikter om frågor i samhället (Huele, 2011, s. 28). Detta märktes tydligt under 

intervjuerna då alla medverkande uppgav liknande svar med viss differens och många gånger i 

likhet med AAs stora bok. 

 

Huele (2001, s. 22-24) beskriver att baksidan av social mobilisering kan vara att gränsdragningarna  

kan bli problematiska i samhället och ett ”vi och dom” tänk utvecklas. Då sociala rörelser existerar 

i samhället och bygger på detta ”vi och dom” perspektiv upprätthålls kategorisering av människor. 

Även om de flesta sociala rörelser står på de exkluderades sida (Kristianser, 2011, s. 84). AA är 

som namnet antyder till för alkoholister och till för att hjälpa dessa individer att bli nyktra och 

kunna leva ett värdigt liv. Även om de hjälper de socialt utsatta så kan man argumentera för att de 

bidrar till att dela upp individer i samhället till alkoholister och icke- alkoholister. En till baksida 

som Huele (2011, s. 28) tar upp med social rörelse är att individen tenderar att stärka den identitet 

som sätter individen i en kategori i samhället. Inom AA innebär det att individer med 

alkoholproblem kommer att stärka sin identitet som ”alkoholist”, även om de är en nykter 

alkoholist.  Den identiteten sitter kvar långt efter att individen har lämnat det livet bakom sig. 

 

Emile Durkheim talar om ”det kollektiva medvetandet” vilket innebär att individerna i en grupp 

hålls ihop av en gemensam kraft. Det innebär att gruppen blir starkare än individen och i en del 

sammanhang är gruppens vilja så pass mycket starkare att det är således den som följs och inte 

individens egen vilja (Svedberg, 2012, s. 29-30). Detta fenomen tolkar författaren som att det kan 

vara både negativt och positivt beroende på situation. Såklart kan det leda till att individer böjer 

sig för den kollektiva viljan och utför hemska handlingar mot varandra. Den positiva sidan kan 

leda människor på rätt spår om kollektivet är av en sund karaktär. Inom AA eftersträvas nykterhet 

och det är många där som gått igenom processen att bli nykter och sedan hållit den under en tid. 

När någon blir medlem kommer denna också att eftersträva nykterhet och finna en styrka i ”det 

kollektiva medvetandet”. Det blir följaktligen lättare att vara nykter när man vet att man har 

gruppen bakom sig som stöd. 
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I Svedbergs (2012, s. 42-46) bok skriver han om Lewins gruppdynamik. Genom det perspektivet 

ser man att en individs beteende uppstår genom en dynamik mellan faktorer i omgivningen och 

individens egenskaper. Lewin kallade detta ”psykologiska synfält” och de kan förklaras som 

människans normer och värderingar vilka skapar handlingsutrymme åt individen beroende på vad 

som anses vara ”normalt”, i just det fältet, den stunden. Normerna som utgör fälten ändras hela 

tiden beroende på i vilket tid och rum individen befinner sig, vad som anses normalt inom en grupp 

människor kan te sig konstigt i en annan grupp. Om man inriktar intresset på var de flesta 

medlemmarna inom AA har varit när de missbrukat uppger de medverkade att de hade sina 

”suparkompisar” eller andra personer som de kunde umgås med när de drack eller konsumerade 

droger. Att dricka och/ eller använda droger var normen i dessa kretsar vilket gjorde att individer 

följde gruppens normer, individerna kan till och med ha sökt sig självmant  till dessa kretsar därför 

att där var det accepterat att använda alkohol och droger. Lewin menade att försöka ändra en 

individs beteende inte går. Det är mycket mer effektivt att försöka ändra gruppens normer vilket 

kommer leda till ändrat beteende hos individen (Svedberg, 2012, s. 42-46). Författaren tolkar det 

som att även om AA inte går in i grupper där missbruk förekommer, utan individer aktivt söker 

sig till dem kommer de ändra individers beteende eftersom gruppens norm har ändrats. Detta är 

således inte en ändring av gruppen individen missbrukat i utan individen har bytt grupp vilket även 

innebär ett byte av normer och resulterar i ändrat beteende.  

 

Utifrån möjligheten att kunna återgå till ett måttligt konsumerande efter ett beroende resonerade 

männen att det inte var möjligt. Även om de teoretiskt sa att det kanske kunde gå, åtminstone för 

en del individer. De uppgav att om en person hade dragit på sig ett beroende så gick det inte att bli 

frisk från det, men man kan lära sig att leva med det.  Kvinnorna uppgav att en verklig alkoholist 

inte kan återgå till ett måttligt drickande. För en storkonsument kan det vara möjligt då de inte 

utvecklat samma beroende. Detta resonemang är inte förvånande då de är medlemmar inom AA 

som ser alkoholism som en sjukdom som över tid förvärras och som inte kan botas (Anonyma 

Alkoholister, 2001, s. 57). Detta styrks av en av undersökningarna Cook (1988b, s. 735-741) tar 

upp i sin sammanställning. Den undersökningen kom fram till att det inte går att återgå till ett 

normalt konsumerande efter ett beroende. Huebner och Wolfgang (2011, s. 295) har kommit fram 

till en mer komplex bild över behandling och återhämtning för alkoholmissbruk. De har genom en 

sammanställning av utveckling av alkoholmissbruksbehandling kommit fram till att bara 15 % av 
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personer med livslångt alkoholmissbruk gått någon form av behandling, i en annan studie de 

nämner är procenten som går behandling 25 %. Resultatet från den undersökningen visar att det 

finns ett brett utbud av återhämtning från alkoholberoende, från delvis förbättrats till full nykterhet 

och en del människor verkar återhämta sig utan behandling. Varför verkar en del människor med 

alkoholmissbruk kunna återhämta sig utan behandling och en del inte klarar det med behandling? 

AA beskriver den riktige alkoholisten som en person som tappat kontroll över sitt drickande, ett 

glas leder till ett till och kontrollen är tappad. Även den mest genuina önskan att sluta dricka är 

förgäves. Detta leder således till att även om den verklige alkoholisten är på väg att förlora allt 

hälsa, familj, arbete och vänner så går det inte att sluta dricka. Den verklige alkoholisten skiljer 

sig från storkonsumenten på det sättet att den sistnämnde kan sluta dricka eller dra ner på mängden 

om en tillräckligt stor konsekvens är på väg att inträffa (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 49-50). 

Willenbring (2010, s. 56) tar upp att det inte finns någon tydlig skillnad mellan individer som har 

hög alkoholkonsumtion och individer som lider av ett missbruk. Detta kan möjligen vara en orsak 

till att Huebner och Wolfgang (2011, s. 295) kom fram till att bara ungefär en femtedel av alla med 

alkoholmissbruk genomgår en behandling. Enligt Willenbring (2010, s. 56) kan återhämtningen 

från missbruk kan ske på olika sätt. 

 

6. Diskussion  

I detta kapitel kommer börja med en sammanfattning av resultaten. Följt av en diskussion av 

resultat och metodval och hur dessa kan ha påverkar studiens resultat.  

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Frågeställning ett eftersöker svar på vad medlemmar inom Anonyma Alkoholister anser är dess 

styrkor och svagheter. Styrkor som respondenterna uppgav var bland annat gemenskap, trygghet, 

att alla är välkomna och icke dömande . En central del i av styrkorna är möjligheten att kunna gå 

till mötena och dela sina erfarenheter utan att dömas. Att de andra medlemmarna inte dömer 

individen skapar en trygghet, man vet att man alltid är välkommen även om man kliver ut i 

missbruk igen. Skulle inte denna förståelse finnas skulle skammen vara för stor för att gå tillbaka 

efter ett återfall och individen riskerar då att stanna utanför gemenskapen. Svagheter som kom 

fram var att eftersom AA är uppbyggt på medlemmars berättelser och gemenskap kan ”fel” 

individer göra att mötena inte ger det positiva det ska. En annan negativ aspekt är begreppet Gud 
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och att det kan avskräcka människor att söka sig till rörelsen. Det skulle behövas en uppdatering 

för att undvika detta. En annan svaghet är att en del medlemmar byter ut sitt alkohol- eller 

drogberoende mot AA och blir fanatiska i rörelsen.  

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka individer som inkluderas och exkluderas inom 

Anonyma Alkoholister och vad det finns för hinder och problem. Alla respondenter var överens 

om att alla människor representeras i rörelsen, det är båda kön och alla samhällsklasser. Det var 

ingen som såg en typperson. Männen pratade om att det är oftare kvinnorna är äldre, speciellt som 

alkoholister, än männen. Kvinnorna uppgav att enligt deras erfarenhet är det generellt är mer 

accepterat att män är beroende än kvinnor. Det leder således till att kvinnor försöker dölja sitt 

missbruk längre än män. Kvinnorna sa att det är skammen att misslyckas som kvinna som gör att 

det tar längre tid för kvinnor att söka hjälp. De menar att män har lättare att acceptera att de har ett 

beroende. Detta är ett intressant resultat men författaren argumenterar för att det inte går att 

generalisera eller dra några slutgiltiga slutsatser av det. Det för att dels är respondenterna för få till 

antalet och för det andra var informationen väldigt vag. Respondenterna uppger att de inte är helt 

säkra på utan säger att det är deras erfarenhet och vad de tror.  

 

Frågeställning tre frågar sig vilka strategier som Anonyma Alkoholister använder sig av för att 

upprätta nykterhet och förhindra återfall. De strategier som respondenterna uppger är att arbeta i 

de tolv stegen, gå på möten och dela sina erfarenheter, skaffa en sponsor som hjälper individen att 

arbeta i stegen samt vara ödmjuk mot att man är beroende. Genom att göra detta kommer individen 

kunna hantera anledningen till att man dricker för mycket. Det är ofta obearbetade och 

undertryckta känslor som behöver få komma ut. När man använder sig av dessa strategier gäller 

det för individen att vara ärlig, ju ärligare individen är desto mindre är chansen för återfall. Det 

som är AAs styrka för att upprätta nykterhet hos medlemmarna är den styrka som gemenskapen 

ger. En central del i att kunna hålla sig nykter är att byta ut det ogynnsamma umgänget. Alla 

respondenter var överens om detta. Dock ska man ha kvar sina sunda relationer. En geografisk 

flytt kan vara bra i början av behandlingen, men en geografisk flykt fungerar inte. Verkligheten 

kommer alltid ikapp. I början är individen sårbar och lättpåverkad och att vara kvar i samma 

umgänge fungerar inte. Det blir nästan omöjligt för individen att välja bort alkohol och/ eller andra 

droger om individen är omgivningar substanserna konsumeras.  
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Den fjärde och sista frågeställningen handlar om möjligheten för en individ att återgå till ett 

måttligt konsumerande av alkohol efter ett beroende. Att en alkoholist eller beroende kan återgå 

till måttlig konsumtion av alkohol efter behandling ser respondenterna som omöjligt. Det kan 

möjligtvis fungera ett tag och kommer vara svårt för individen att hålla den nivån. De tror att förr 

eller senare kommer det braka iväg. Till skillnad mot för storkonsumenter som har en hög 

alkoholkonsumtion, liknande med alkoholisten, men inte utvecklat den mentala besattheten eller 

allergin ännu. Dessa individer kan sluta dricka eller dra ner på mängden om ett tillräckligt stort 

skäl dyker upp. Angående obotliga fall trodde respondenterna att det berodde på olika faktorer. 

Att individen inte tagit till sig sjukdomsbegreppet och förnekade sitt problem. De inte hade den 

rätta viljan och motivationen att sluta. Även att sjukdomen, alkoholism, nått till den punkten att 

den drabbade är för sjuk för att tillfriskna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Genom teoretiska perspektiven undersöktes hur grupprocesser påverkar individen. Den har en stor 

påverkan och många teoretiker pratar om att gruppen kan bli mer, eller något annat, än individerna 

tillsammans. Genom ett medlemskap i en grupp påverkas individens egna beslut och åsikter. Det 

kan leda till att individen anpassar sitt beteende och tankar efter gruppens vilja. När författaren 

gjorde en analys på det empiriska materialet kom det fram att just gemenskapen inom Anonyma 

Alkoholister var en central del hur medlemmar håller sig nykter inom AA. Att gruppens styrka är 

så pass stark tror författaren är en av de viktigaste ingredienserna i AAs koncept. 

 

Kan det vara så att hur bra individer kan återhämta sig från ett alkoholberoende beror individuella 

förutsättningar, vad den enskilde har för grad av beroende? Verkliga alkoholister och 

storkonsumenter kanske ter sig lika utåt sett. Det som skiljer dem åt är att den ena kan sluta dricka 

om det är nödvändigt medan den andre inte klarar det utan hjälp även om individen riskerar livet. 

Att det kan vara så här stödjer dels respondenterna och AA. Att respondenterna har samma synsätt 

som AA är inte oväntat, de har fått lära sig AAs perspektiv på dessa fenomen. Tidigare forskning 

har kommit fram till skilda resultat, att det är möjligt att återgå till måttlig konsumtion och att det 

inte är det. Författaren tror utifrån resultaten från denna studie att det beror på hur man definierar 

”alkoholist”, ”beroende”, ”missbruk” osv. Definierar man en storkonsument av alkohol som 
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alkoholist kommer man se att vissa alkoholister (storkonsumenterna) kan återgå till normalt 

drickande. Skiljer man de två åt, som enligt AAs stora bok, kan man förmodligen se att det bara är 

storkonsumenterna som kan återgå till måttligt drickande men inte alkoholister. En fråga som har 

dykt upp under arbetets gång är vilket hjälp finns det för storkonsumenter. De konsumerar av allt 

att döma tillräckligt stora mängder alkohol för att det ska vara skadligt för individen. Kan de bli 

hjälpta inom AA. Författaren tror att så länge individerna accepterar att de måste leva i nykterhet 

resten av livet kan det vara en bra metod. Vill individen ha hjälp att dra ner på sin 

alkoholkonsumtion kommer det förmodligen bli en besvikelse att komma till AA. Individen kan 

komma att känna att hen inte passar in i gemenskapen där. 

 

AA är en självhjälpsgrupp vilket innebär att individer samlas och delar erfarenheter enligt det 

aktuella temat, vilket är alkoholproblem här. Det är således ett ställe där individer, eller anhöriga 

till, med alkoholproblem samlas. Även om de står på de socialt utsattas sida så kommer de ända 

att hjälpa till att upprätta kategoriseringen ”alkoholist”. Man kan argumentera för att de som söker 

sig till AA som medlemmar kommer stärka sin identitet som alkoholist just eftersom de ingår i en 

rörelse som är till för alkoholister. Det innebär således att de som söker hjälp för att bli av med sitt 

alkoholberoende får en starkare koppling till alkoholism i sin identitet, även om de är en nykter 

alkoholist. Att argumentera för att självhjälpsgrupper är orsaken till grupperingar i samhället 

tycker inte författaren är rimligt. Snarare att det kan vara adekvat med en förståelse för hur de, på 

ett sätt, bidrar till att kategoriseringarna i samhället består. AA har uppkommit som en reaktion på 

alkoholproblem och har således inte skapat detta. För att kunna lösa sociala problem argumenterar 

författaren för att de först och främst måste belysas och inte blunda för dem. När man har gjort det 

har det skapats ett ”vi och dom” tänk, en kategorisering. En del individer sätts in i gruppen som 

har det aktuella problemet och resterande inte. När det sociala problemet medvetengjorts kan man 

försöka lösa det, och hjälpa de drabbade. Det är således en del i processen att försöka lösa sociala 

problem att först kategorisera dem. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Intervjuguiden är utformad för att svara på syfte och frågeställningarna och ha lite utrymme för 

följdfrågor. Det fanns även med några frågor i början som inte har någon direkt koppling till syfte 

och frågeställningar utan författaren hade som intention att använda de till att få igång samtalet 
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med respondenterna. Under intervjuerna har författaren varit noga med att inte ställa ledande 

frågor. Snarare har författaren upprepat och sammanfattat informationen som sagts för att dels få 

den bekräftad och att eventuellt få ytterligare och mer utförliga utsagor.  

 

Alla empiriska data är insamlat från individer som går på behandling genom tolv- steg och går på 

möten hos AA kan argumentera för att materialet är ensidigt. Respondenterna uppgav i stort sett 

samma svar på frågorna. Detta uppfattar inte författaren som en slags mättnad i intervjuandet. 

Snarare att alla respondenter har samma synsätt på de aktuella fenomen då de är medlemmar inom 

samma rörelse. På frågeställningen om det går att återgå till ett normalt konsumerande av alkohol 

efter ett beroende antog författaren att de flesta respondenter skulle uppge att det inte gick, 

eftersom det ligger i linje med AAs åsikt. Istället har tidigare forskning fått ge kunskap till och få 

en djupare analysbild och svara på den frågeställningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1: intervjuguide 

 

 

En gång missbrukare alltid missbrukare?  

Anonyma alkoholisters strategier för nykterhet. 

 

Av: Camilla Lucas Moberg 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte    

Syftet är att undersöka och kritiskt granska Minnesotamodellens styrkor och svagheter, främst 

inom Anonyma alkoholister, deras policy den totala avhållsamheten efter behandling och strategier 

för nykterhet samt se vad aktiva personer inom organisationen anser.  

Frågeställningar   

Vad säger personer som aktivt arbetar inom Anonyma alkoholister om dess styrkor och svagheter 

och vad finns det för hinder och problem?  

Vilka inkluderas respektive exkluderas inom Anonyma alkoholister? 

Vilka strategier använder sig Anonyma alkoholister av för att hindra återfall hos medlemmar, är 

det skillnad mellan könen?  

Hur förhåller sig Anonyma alkoholister till möjligheten att en individ kan återgå från ett missbruk 

av alkohol (eller narkotika) till ett normalt konsumerande av alkohol? 

 

Intervjuguide 

Förberedande frågor 

Okej att spela in intervjun? 

Okej att anteckna samtidigt? 
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Förtydliga att det är frivilligt att du kan när som helst avbryta utan närmare motivering, även att 

"passa" på frågor du inte vill svara på. 

 

Vem är du? 

Erfarenheter inom Anonyma alkoholister.  

Vad är din roll?  

Hur länge har du varit aktiv inom AA? 

 

Anonyma Alkoholister 

Beskriv vad Anonyma alkoholister är? 

Hur fungerar det? 

Hur beskrivs alkoholism inom AA? 

Vilka människor söker sig till AA? (Unga, äldre, tunga missbrukare, lättare missbrukare, 

kvinnor, män, rena alkoholister, blandmissbrukare)  

Finns det en dominerande grupp? Den "typiska" medlemmen. 

 

Styrkor (frågeställning 1&2) 

Vilka tycker du är AAs styrkor? 

Hur stor roll spelar gemenskapen inom AA för att uppnå nykterhet genom AA? 

Vilka personer tycker du AA passar bäst för? 

 

Svagheter (frågeställning 1&2)  

Vilka tycker du är AAs svagheter/ brister? 

Vilka personer(med alkoholproblem) har du upplevt inte passar för AA? 

Vad ser du för problem och hinder i arbetet inom AA? 

 

Strategier (frågeställning 3) 

Vilka strategier använder sig AA av för att främja nykterhet hos medlemmar?  

Hur viktigt är byte av umgänge för att kunna fortsätta leva nyktert enligt din uppfattning? 
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Hur vanligt är återfall? Vilka grupper är det som får återfall mest?  

Hur kan medlemmar konkret hjälpa en annan medlem från återfall? 

Hur skiljer sig upprättandet av nykterhet för kvinnor respektive män? 

 

Absoluta avhållsamheten? (frågeställning 4) 

Har du någon erfarenhet av att personer som haft alkoholproblem/missbruk och sedan fått ett 

"normalt" drickande av alkohol? 

Tror du det är möjligt? 

Vilka typer av personer tror du det i så fall skulle kunna fungera för? 

Respektive vilka typer av personer skulle det inte fungera för? 

Tror du det finns "obotliga fall"? I så fall varför, biologiskt, socialt, socialpsykologiskt etc.? Om 

inte, varför "super vissa ihjäl sig"? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Information 

Jag heter Camilla Moberg och studerar till Socionom på Högskolan i Gävle. Jag ska nu i vår 

skriva min c- uppsats för min kandidatexamen. Jag är 26 år och är född och uppvuxen i XXX.  

 

Jag är intresserad av att skriva om missbruksvården och har valt att inrikta mig på Anonyma 

Alkoholister i XXX. Min preliminära rubrik på arbete är, En gång missbrukare alltid 

missbrukare? Anonyma Alkoholisters strategier för nykterhet. Jag vill undersöka styrkor och 

svagheter inom AA, vilka strategier använder sig AA i XXX för att uppnå nykterhet, passar AA 

för alla personer med beroende/missbruk, om inte vilka passar den bäst respektive mindre bra 

för?  

 

Jag skulle vilja få svar på dessa frågor genom att intervjua personer som är aktiva inom AA och 

är van att hålla och leda möten. Målet är att få till 3-5 intervjuer och varje intervju beräknas ta 

cirka 30 minuter. 

 

Största möjliga konfidentialitet, anonymitet, eftersträvas i undersökningen genom att ingen 

obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är 

uppsatsskrivare. I rapporteringen av resultat i form av en c- uppsats på Högskolan i Gävle eller 

annan form av publicering kommer intervjupersonerna att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig och jag nås på: 

Mail: XXXXXX@hig.student.se 

 Tel nr: 07X-XX XX XXX  

 
 

 


